
 

  

ةــــــــــــــــــراطية الشعبيـــــــــــــــزائرية الدميقـــــــــورية اجلـــــــاجلمه  
يــــــــــــث العلمــــــــــي والبحـــــالــــــم العــــــــــــــوزارة التعلي  

-امنــستغــــم-عة عبد احلميد بن ابديســــامـــــج  
 

 ــسفةــة الفلـشعب        سانية                                                                      ــوم االجتماعية واإلنــكلية العل
                          قســـم العلوم االجتمـــاعيـــــة                                                                                             

 
 
 
 

 رة خترج لنيل شهادة املاســـرت يف الفلسفةمذك
 فلسفة عامة : ختصص

  : املوسومة بــ 
 

 ـخريةــــــــــــــــــة الســــــــــــــفـلســــفــ 
 إمـــيل سيـــوران نموذجا

 
 

                                                     : إشراف                                                                   : إعداد
 ر                                       ــارة الناصــد. عم                    بلحسيـــــــن نــوال                                

 لجنــة المناقشــة:
-مستغانم-جامعة رئيسا  د.عباس الشارف 

-مستغانم-جامعة مشرفا ومقررا  د.عمارة الناصر 
-مستغانم-جامعة مناقشا  أ.د.العربي ميلود 

 
 81  /60 /0606  تاريخ المناقشة:

0682-0606  السنة الجامعية:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داءــــــــــــإه
 وشكره على توفيٍق منأهللا تعاىل و أمحد 
الكلمات لوصفها، رافقتين وشجعتين، واليت ال تكفي إىل الروح ادلعطاءة اليت 

 ..أمي وأيبإىل  عندي ذلا أشد االمتنان واحلب..

اآلن لكما فضل   "أان"اللذان لوالمها دلا ُوجدت ولوال حرصهما دلا أصبحت 
سقراط األول الذي )ذي تلقيت منو أرضية التفلسف والنقد الكبًن، أيب 

 (، إىل إخويت.صادفتو يف حيايت

حيرص على القيام بعملو على أكمل وجو،  طر الذي دائما ماؤ إىل األستاذ ادل
الطريق لكتابة ىذا احملتوى، أقدم لك عبارات التقدير  ليّ عوالذي سّهل 

 .واالحرتام.

وإىل مجيع األساتذة الذين ساعدوين أيضا يف إعداد ىذه ادلذكرة، واألساتذة 
 ..الذين على يدىم تكّوان وإىل أساتذة احلياة

 وإىل كل من كان لو الفضل يف إعداد ىذه األطروحة ولو دبقدار ذرة

 ...مثرات أعمايلأىدي إليكم أوىل 
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 مــــقــــــدمــــة
 

السخرية من الشك مثميا مثل الفمسفة، كيف ال وأن السخرية في مضمونيا تحمل  تنبثق
 ىنا تكمن أىمية ىذه الفمسفة الخاصة، حيث أنيا ستعملمن  فمسفة لمتجاىل والبلمباالة، و

عمى تحرير العقل من كل تمك التبجيبلت والطابوات التي يصنعيا اإلنسان، فالسخرية تمنع 
بيننا وبين الموضوع صدد الدراسة تمك الدىشة التي تشكل عائقا إبستيمولوجيا يعيق ويثبط 
عممية البحث، كما أنيا تكسبنا روحا مرنة تستطيع التعامل مع شتى الظروف، ونعني بيذا 

التي يكون ليا تأثير عميق عمى الذات اإلنسانية، وليست السخرية السطحية تمك السخرية 
 التي ال طائل منيا.
يعد موضوعا قديما فمسفيا، جديدا من حيث الدراسات األكاديمية  بحثناإن موضوع 

ريق الكتابة طر عنو عن الفمسفية وىذا ما سيتمثل في بمورة إميل سيوران لمسخرية كميل عبّ 
 تبتعد عن النسق الفمسفي.الشذرية التي 

لطالما كانت الدراسات حول فمسفة سيوران محتشمة وباألخص في الدراسات العربية، 
ت مثل ىذه المواضيع اليامشية التي تدرس السخرية وكل ما ىو غير باد لمعيان نولطالما كا

قباال في دراساتنا الفمسفية، وىذا من أحد األسباب الموضوعية ال تي تجعمنا ال تمقى رواجا وا 
ىذا اليامش الذؼ ال يتصدر المشيد، لنسقط عميو الضوء نمتفت إلى البحث عن أىمية 

ونكتشف خباياه، ومن األسباب الذاتية التي أدت بنا إلى اختيار دراسة ىذا الموضوع ىو 
العمق الذؼ يبلمسنا عند قراءتنا إلميل سيوران، وأيضا الرفع من شأن ىؤالء الفبلسفة غير 

ن والذين يستحقون منا إعادة النظر إلى مثل ىذه األعمال الثمينة الميمشة، كما أنو المعروفي
ن لم تكن تتصف بالنسق الفمسفي إال أنيا تحمل  عمينا أن نمتفت إلى األعمال التي حتى وا 
فمسفة أعمق مما نجدىا في الكتب الفمسفية وأقصد بيذا، األعمال الفنية باختبلفيا، فالتعمق 

أو مقطوعة موسيقية يشعرنا بالفمسفة الحقة أكثر من تمك الفمسفة الجامدة  في تأمل لوحة
الموجودة في الكتب الفمسفية ، لذا فإنو عمينا أن ننقل الفمسفة  من ذلك النموذج الصارم الذؼ 
تم صنعو ليا، ودمجيا مع الواقع عن طريق استخبلصيا من األعمال الفنية وجعميا فمسفة 

وتصاحبو في حياتو، ال أن نجعميا عديمة الجدوػ بعيدة كل البعد  معيشية تتصل باإلنسان



 

 

 ب

إلى عنو، فيي في األخير فعل إنساني، وىذا أيضا من األسباب الذاتية التي جعمتني أتوجو 
نسان فمسفة قريبة إلى حياة اإل ذؼ يعد ىذا اليامشالاليامش وأختار موضوع السخرية و 

تمك المجمدات الفمسفية التي أكميا الغبار، ال ألنيا ال ويمكنيا أن تحسن من حياتو أكثر من 
نما بسبب أنيا عسيرة الفيم وتتطمب تكوينا فمسفيا، مما يجعميا موجية  تحمل ثقبل معرفيا وا 

و لئلن سانية ككل، لئلنسانية ككيان فقط لخاصة من الناس، وىذا ينفي دور الفمسفة التي توجَّ
 مفكر.

عمى المنيج التحميمي نظرا إلى أنو فيو فقد تم االعتماد أما بالنسبة لمنيج ىذا البحث 
 .المنيج المستعمل بكثرة في الدراسة الفمسفية

بحثنا ىذا ال يعتبر إال محاولة من أجل التعريف بفكر إميل سيوران الذؼ يتسم إن  
ما الدوافع التي أدت بسيوران إلى تبني " : اإلشكال التالي والذؼ يطرحبالطابع الساخر، 

 "السخرية كفمسفة وكمنيج حياة؟ وما مدػ نجاعتيا إبستيمولوجيا وواقعيا؟
أما عن الفصول التي احتوتيا ىذه الدراسة فيما فصمين كانا عبارة عن محاولة 

متواضعة من أجل تكوين نظرة عن ىذا الموضوع الذؼ يعد موضوعا جديدا، وقد عنون 
فصل نأن  ، و احتوػ عمى مبحثين حاولنا"ةالفصل األول بعنوان "السخرية وتجذراتيا الفمسفي

 فييما قميبل حول معنى السخرية وعن أصوليا في الفمسفة.
فيو  فقد حاولنا "تجميات السخرية في فمسفة سيوران"أما الفصل الثاني والمعنون ب

عرض البدايات التي عاشيا سيوران وأثرت فيو شخصيا والتي كان ليا واسع التأثير في فكره 
التأسيس العبثي ودوره في تشاؤمية فمسفة  "وفمسفتو وىذا ما نجده في المبحث األول 

بعض أفكار سيوران  قد احتوػ عمىف"مأساة أن يولد اإلنسان" : ، أما المبحث الثانيسيوران"
ذا ونستخرج في األخير توصمو وموقفو تجاه فعل الوالدة بما أنو فيمسوف عدمي، لنجمع كل ى

"السخرية : إلى فمسفتو الساخرة التي طبعت كل كتبو، وىذا في المبحث الثالث المعنون ب
 بوصفيا منيجا الحتمال الواقع".
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 تــــمـهـــيــد
 

تستدعي منا قبل كل شيء التوقف عند  في الفمسفة إن دراسة األصول األولى لمسخرية
لئللمام وأخذ فكرة عنيا، لذا فقد تم البدء في ىذا الفصل بممحة كأول خطوة تعريف السخرية 

والتي  ما قد تم ذكر بعض أىم المجاالتك تعريفية لمسخرية من مختمف القواميس والمعاجم،
 استعممت فييا السخرية بشكل ممحوظ كالفنية واألدبية والنفسية...الخ.

الفمسفية التي وجيت حول موضوعنا  في آخر ىذا الفصل إلى التنظيرات لنصل
العصر ، بادئين بفمسفة العصر اإلغريقي متوجيين تدريجيا نحو العصر الوسيط و ""السخرية

 الحديث وصوال إلى التنظيرات التي أسست حول السخرية في الفمسفة المعاصرة.
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 المبحث األول: السخرية وتجذراتها الفلسفية.-8
أداة من أدوات التعبير التي يستخدميا اإلنسان في حياتو اليومية، تعتبر السخرية 

واعتبار أن السخرية فمسفة فيي إذن تعمل عمى إظيار حقيقة ما لكن بطريقة فكاىية طريفة 
من جية أو ىجائية من جية أخرػ، وقبل اإلسياب في الحديث عن السخرية ال بد من 

 ضبط بعض التعريفات حوليا.

 ة:/ تعريف السخريأ
 :لغة 

، "سِخَر من 1"سَخر منو وبو َسْخًرا وَمْسَخًرا وُسْخًرا بالضم وُسْخَرًة وُسْخرَيًة: ىزغ بو"
لم  ىاِزغ ىزلي، سِخَر من الموت: منافسو: ىِزَغ بو، ولذعو بكبلم تيكمي. رسم ساِخر:

 2دالة عمى السخرية" ليجة ساخرة:-يخشو ولم يعبأ بو 
 Ironiaفي البلتيني، Irony، في اإلنجميزية Ironieفي الفرنسية  التيكم أو السخرية:"

 eiron "4ةباليوناني3
    5التيكم، اليزء، الكبلم بعكس ما نقصد...إلخ"مرادفات لمسخرية مثل  "ىناك

 :اصطالحا 

"السخرية ىي استخدام الكممات إليصال معنى مخالف لمعناه الحرفي. إنيا تقنية. 
 .6الواقع ومعمن ظاىريا"وموقف معاكس لما ىو في 

                                                           
 .04-03ص  ،3، ج0ه، ط0011 مصر، األمًنية،ة ادلطبع ،"لسان العرب" ،ابن منظور1
 .0111، ص0، ج8115، 0، عامل الكتب، القاىرة، ط"ية ادلعاصرةمعجم اللغة العرب"، عمر أمحد خمتار2

 .023، ص0ج ،0658صليبا، "ادلعجم الفلسفي"، دار الكتاب اللبناين، لبنان، مجيل 3
 ،8ج احلصادي، ادلكتب الوطين للبحث والتطوير، ليبيا، ب"، ت. جنيدليل أكسفورد"ىوندرتش،  تد 1

  .132ص
 .142-141، ص 0، ج0653، 0معن زايدة، "ادلوسوعة الفلسفية العربية"، معهد اإلمناء العريب، ط5

6
Ranj Kishore Singh, ‘‘International journal of English and literature (IJEL)”, University 

Kathmandu, Nepal, Vol.3, Issue.4, Oct 2012, p65. 
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"بالمعنى الحديث والمتداول، السخرية ضرب من قمب المعنى. إببلغ ما يراد قولو من 
  1خبلل قول العكس بالتحديد، مع قصد التيكم أو الطعن".

إما  فعل النقد الذاتي بكذبة، "ونجد في العصر الوسيط معنى لم يعد متداوال اليوم:
ما لخ والغرض اإليجابي من ىذا " 2" داع األخرين واإلفادة منيمإلعبلء قيمتو بالتضاد وا 

التعبير المخالف لمحقيقة تقويم السموك بطريقة الفكاىة، وسرعة البديية، ألن النفوس تستعذب 
  3الجد الذؼ يعرض عمييا بثوب اليزل"

  4"سخرية خاصة من خبلليا نقول عكس ما نريد أن نسمع"

 مالحظة:
نما نجدي شكل السخرية ال تأتي ف ليا أشكاال عديدة تتجاوز  خطاب لغوؼ فحسب، وا 

 فيناك إيماءات وانفعاالت تعبر عن السخرية دون الحاجة إلى التعبير عنيا لفظيا. الكبلم،
كما أن طابع السخرية القائم عمى إظيار العكس ال يعني ىذا بأنيا تعني الرياء الذؼ 

 السخرية رياء، ليست: Jankélévitch جانكمفتش" الباطن، لقوليعني التظاىر بعكس ما في 
األنانية، وثانيا ألن الرياء يقوم عمى سوء  وأوال ألن المرائي ال يسعى إلى غير خدمة مصالح

 باعتبار أن الغاية منو ىي الخداع، في حين أن السخرية تخدع وتعاون معا، بل ىي ال النية،

، فبل  5" االسوؼ، وىي تكشف وتغطي معتخدع إال لكي تنبو، إنيا ما يضعنا في الطريق 
 .الفعل أو القول الساخروجود لسخرية دون وجود مقصد وحقيقة نود إيصاليا خمف 

 

                                                           
، 8منشورات عويدات، بًنوت، ابريس، ط ،ت.خليل أمحد خليل "موسوعة ال الند الفلسفية"، أندري الالند، 1

 .415، ص8، ج8110
 .415صادلرجع نفسو،  2
 .226روزنتال و يودين، "ادلوسوعة الفلسفية"، ت.مسًن كرم، دار الطليعة، بًنوت،د.ط، د.س، ص 3

4
F.Debyser, ‘’les mécanismes de l’ironie’’, bureau pour l’enseignement de la langue et de la 

civilisation française a l’étranger, s.p.s.i, p01. 
، 8111جالل الدين، "معجم ادلصطلحات والشواىد الفلسفية"، دار اجلنوب، تونس، د.ط، سعيد 5

 .810-811ص.ص
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 / السخرية في الميادين العلمية والفنية واإلعالمية:ب
 السخرية من منظور علم النفس: 

فييا  ننظريتو التي بيّ  )1903-(1818قدم عالم النفس اإلسكتمندؼ ألكسندر بين " 
األسباب الرئيسية لمضحك وىو ذلك الشعور باالنتصار عمى عدو أو تحد معين أو ميمة 
شاقة، وىو الشعور بالتفوق وكذلك التحرر المفاجئ من القيود والضوابط كما أنو لم يشترط 
أن يكون موضوع السخرية من شخص إنساني، فقد تضحك من فكرة أو مؤسسة سياسية أو 

ن طريق تحويمو إلى حالة يشبو فييا شخصا معينا يتم اإلقبلل حتى من شيء غير حي ع
ىو متعمق بالشعور بالتفوق وتضخم األنا  ، إن لمسخرية أسباب عديدة منيا ما1"من شأنو

ومنيا أيضا ما يمثل تفريغا و تفريجا عن النفس، إن الساخر يرجع اإلنسان إلى ذكريات 
كبل الشخص فور خروجو من تمك المرحمة، الطفولة حيث ال وجود لمقيود ولمضوابط التي ت

إنيا خروج من النمطية ومن النموذج الواحد الذؼ يوجب الفرد أن يتصرف عمى نحوه، كما 
نما يمكن أيضا السخرية  أن السخرية وفق ما ذكرنا ال تشترط استيداف اإلنسان فحسب، وا 

شيء اإلنساني من األشياء والجمادات والمؤسسات وكأن اإلنسان يقوم بإسقاط ذلك ال
 المضحك عمى ما ىو جماد أو ما ليس لو عبلقة باإلنسان.

فقد قدم أيضا تحميبل  1939)-(1856أما فيما يخص العالم النفسي سيغموند فرويد  
يصب في مجرػ السخرية والفكاىة حيث "يعتبر ذلك من أرقى اإلنجازات النفسية لئلنسان 
التي تصدر وفق التصور الفرويدؼ عن آلية نفسية دفاعية في مواجية العالم الخارجي الميدد 

حالة  لمذات وتقوم ىذه اآللية عمى أساس تحويل حالة الضيق أو عدم الشعور بالمتعة إلى
فيصبح ىنا لمفكاىة دورا وقائيا يقينا من عدة انفعاالت  2من الشعور الخاص بالمتعة أو المذة"

م واألحزان التي يتعرض ليا اإلنسان، وىذا ما سيتم التطرق نفسية، إنيا تجعمنا نتحمل األال
 إليو في الفصل األخير.

                                                           
 .082، ص8111، 0ضياء مصطفى، "السخرية يف الربامج التلفزيونية"، دار ميزوبواتميا، بغداد، ط 1
 .083ادلرجع نفسو، ص 2



 الفلسفية األول                                          السخرية وتجذراتهاالفصل 
 

 

8 

ذلك االقتصاد بالطاقة  كما يرػ أيضا أن "المذة أو المتعة الخاصة بالنكتة تنشأ عن 
وىي تمك الطاقة التي كانت ستنفق في عمميات الكبت لمغرائز العدوانية والجنسية، أما المتعة 
الخاصة بالمضحك فتنشأ عن ذلك االقتصاد أو التوفير في الطاقة التي كان سيتم إنفاقيا في 

ة التي كان سيتم إنفاقيا التفكير، وىكذا فإن متعة الفكاىة إنما تنتج عن ذلك التوفير في الطاق
إذن فرويد يميز بين النكتة والمضحك ويمكن رصد مكامن  1"في االنفعاالت بشكل عام

اختبلفيما في أن النكتة ىي تعبير أدبي شعبي يعبر عن قصة صغيرة تثير الضحك، 
فالنكتة ستنتج المضحك الذؼ سيتمثل في تمك المحظة التي يدرك فييا اإلنسان  وبالتالي
المضحك في النكتة ، أما الفكاىة والتي تعبر عن السخرية فيي تمثل الخبرات  الجانب

المعرفية التي يتعمميا الفرد من تجاربو ويتم استعمال تمك الخبرة في قالب يثير الضحك 
 والتسمية.

رفضت التربويات السخرية كطريقة في التعاممية "أما فيما يخص الجانب التربوؼ فقد 
، وال يوصي عمماء النفس التربوؼ األىل 2 "التعميم والنقد والمحاكمةإزاء الولد، أو في 

نجدىا في السخرية التي  3 "تمك القساوة المفظية"والمربين باستعمال السخرية مع الطفل ألن 
ن كانت مؤقتة أو بقصد نبيل أو تحقيقا ليدف أخبلقي تعميمي، ال تبقى مؤقتة وال " حتى وا 

، ..ألن الولد في السنوات األولى من العمر ال يميز بين أفعالو نبيمة الغاية زائمة التأثير
ما ، وىذا 4"وشخصيتو، وال بين األحكام الجدية واألحكام المستيزئة أو المازحة أو الساخرة

الطفل حين مخاطبتو بأسموب ساخر سيأخذ األمر بجدية ويسقطو عمى  يحدث في الواقع أن
قد يؤدؼ إلى تحطيم شخصيتو لذا فمن أىم المتطمبات التي تفرضيا عمينا ما نفسو، وىذا 

 لذامعرفة السخرية ىي أنو ال بد وأن يتوفر الوعي الذؼ يميز بين الكبلم الساخر وعكسو، 
لئليحاء. تضغط عمى الطاقة  فإن السخرية بحكم الوضع العقمي لمولد وقابميتو الشديدة"

                                                           
 .083ص ضياء مصطفى، "السخرية يف الربامج التلفزيونية"، مرجع سابق، 1
 .141، مرجع سابق، ص0معن زايدة، "ادلوسوعة الفلسفية"، ج 2
 .142ادلرجع نفسو، ص  3
4

 .142ادلرجع نفسو، ص 
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الذات لمذات ولعمميا ولمغير، وتجرح الرغبة باألمن والحاجة الحيوية لديو، وتقمل من احترام 
ذا فبل يمكن اعتماد ىذه الطريقة في تربية الطفل خاصة في بدايات يل1لمنجاح والوعي بو"

كما أن ذات المقصد التعميمي المزعوم، أو الحسنة النية ظاىريا، يؤىل لتعود الولد "طفولتو، 
أنو قد يذىب إلى حد التمرد، ويسعى لبلنتقام ولمرد عمى سماعيا فتخف سمطة سبلحيا، إال 

، وكأن ىذا النص الناقد الستعمال السخرية في التعميم يحيمنا إلى 2السمبي بعد كبت ثقيل"
فحسب األخصائيين التربويين ال  لكن  ،طريقة سقراط التعميمية والتي طبقت منيج التيكم

في مرحمة حساسة حيث يكون يكون يجب استعمال الخطاب الساخر مع الطفل ألنو 
 كاإلسفنجة يمتص كل ما في محيطو ويعكسو عمى شخصيتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .142، مرجع سابق، ص0معن زايدة، "ادلوسوعة الفلسفية"، ج1
 .142ادلرجع نفسو، ص2
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 :السخرية في األدب والفن 

إن تاريخ األدب حافل باألساليب الساخرة التي استعمميا األدبيون خاصة في ظل 
الحكومات الدكتاتورية، حيث يتم محاكاة الواقع بطريقة مثيرة لمفكاىة، إن أول نص روائي في 

لمكاتب األمازيغي أفوالؼ  "التحوالت"أو  "ذىبي"الحمار التاريخ البشرية أال وىو رواية 
لقد استطاع ىذا البون استعمل فييا الكوميديا الساخرة، وبصفة عامة "كان قد ( 125-180)

من التعبير األدبي أن يتمتع بخصوصية. حيث أن شخصية اإلنسان الساخر في األدب 
باتت من الشخصيات المميزة، كون أن الكاتب الساخر ينتقييا من قاع البيئة المحمية وكانت 

بداعات. كان الشخص الساخر. يظير تارة عمى أنو ىذه الشخصية بالغة األىمية في تمك اإل
معتوه ويفمسف األحداث والوقائع. وأحيانا يميل البطل في مراحل وقوع المآسي البالغة عميو 

، إن وجود ىذا النوع من األدبيات 1إلى شيء من السخرية كما األمر في مسرحيات شكسبير"
الفيمسوف األلماني فريدريك  استعانكذلك "و ..،يضفي عمى النص روح التشويق والمتعة

، عندما ظير ذلك "ىكذا تكمم زرادشت"( بشخصية الساخر في عممو.0611-0511نيتش )
، ولقد تم إدراج 2"الشخص الساخر من الجبال وغدا ينذر الناس قائبل: الحياة في خطر

جت الساخر كون أن كتاباتو قد خر كتابات نيتش في ىذا المقطع الذؼ يتحدث عن األدب 
 الكتابة الفمسفية المألوفة واكتسبت طابعا أدبيا مفمسفا. عن

فقد استفاد مذىب السوريالية كثيرا من " أما من ناحية الفن وبالتحديد الفن التشكيمي  
استعان رائد الفن السوريالي سمفادور دالي "حيث 3"لعبة السخرية إن لم تكن أىم دعائمو

من أعمالو التشكيمية، بل كان دالي نفسو ( بشخصية الميرج في كثير 0611-0656)
ا بزيو، حتى عند افتتاح معارضو، أو ييتقمص في كثير من األوقات بشخصية الميرج، و يتز 

                                                           
 .048ص ،8101، مارس552عدد ضمن رللة ادلعرفة، سوراي، عبد الباقي يوسف، "فلسفة السخرية"،1
 .048ادلرجع نفسو، ص2
 .040-048ادلرجع نفسو، ص.ص3
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، وربما دلت شخصية الميرج 1"عامة، وفي بعض تصرفاتو وحتى أحاديثو زياراتو إلى أماكن
أنيا تعالي عنو، وشخصية ىنا إلى بعد سوريالي أيضا ألن السوريالية ىي ما فوق الواقع وك

الميرج ىي تعالي وتفريج عما يجرؼ في الواقع من كآبة وجمود أنتجتو النمطية التي يجب 
إنيا  ،ضلفأنيا تعبير عما ىو أعمى عمى الكل اتباعيا، لذلك يمكن اعتبار شخصية الميرج 

اصة والفنان تعبر عن الحيوية واأللوان والسرور الذؼ يفتقده واقع الفنان سمفادور دالي بخ
بصفة عامة، وعمى ىذا النحو فقد ذىب أيضا فنانون تشكيميون آخرون إلى واإلنسان ككل 

التعبير عن أفكارىم بطريقة فكاىية وذلك عن طريق الرسم الكاريكاتورؼ فيصورون 
شخصيات وحوادث حدثت في الواقع بأسموب وطريقة رسم بسيطة حيث يبالغون في تحريف 

شخصية محل السخرية لتجعميا أكثر إضحاكا، وكل ىذا لو ىدف إما المبلمح الطبيعية لم
 ناقد أو توعوؼ...إلخ، فالفن ىو المساحة التي تضمن لمسخرية متسعا وحرية أكثر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .048عبد الباقي يوسف، مرجع سابق، ص1
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 :السخرية في البرامج التلفزيونية 

"ففي األيام األولى  تعتبر البرامج الفكاىية من البرامج الرائجة في المحطات التمفزيونية
لمتمفاز كانت تعرض تمثيميات فكاىية تقدم مغامرات تتصل بعائمة يتميز أفرادىا بالذكاء 
والمواىب النادرة يقع أفرادىا في مشاكل تثير الضحك وكان ذلك ىو اإلطار الرئيسي الذؼ 

المشاكل  يدور حولو كّتاب الروايات في التمفاز. ولقد تطورت مضامين البرامج الفكاىية من
ج البرام، ويبين لنا ىذا كيف انتقمت 1العائمية المثيرة لمضحك إلى السخرية من السياسيين"

التمفازية من معالجة مشاكل العائمة بطريقة ساخرة إلى مرحمة أخرػ أال وىي عرض ما يجرؼ 
يا في الخمفيات والشؤون السياسية بطريقة كوميدية وىادفة في كثير من األحيان، إن الكوميد

قد "حظت بقبول جماىيرؼ واستأثرت باىتمام كبير يرجع سببو في الغالب إلى طبيعة 
خصائص الكوميديا الداخمية وقوة الجذب والتأثير الذؼ تنطوؼ عمييا، إلى جانب تعدد 
الوظائف التي تنيض بيا، وقدرتيا عمى االستجابة لمتطمبات الحاجة النفسية لمجميور، لذلك 

البرامج في المحطات التمفزيونية المختمفة أن تكون لمكوميديا  ايحرص مخططوا ومنسقو 
، حتى أن ىناك العديد من الجماىير من تضع تمك البرامج 2حصتيا في خرائط البرامج"

التمفزيونية الكوميدية ضمن األساسيات والضروريات التي يجب متابعتيا يوميا، نظرا ألن 
حياة، فتصبح تمك البرامج كفسحة اإلنسان ميال لما يضحكو خاصة مع ضغوطات ال

 .واستراحة لمعقل
إن إبداع برامج تمفزيونية قادرة عمى إضحاك الجميور بنجاح يحتاج إلى قدر كبير من  

الذكاء اإلبداعي، كما أنو في نفس الوقت ىناك برامج فكاىية تحتاج إلى قدر كبير من 
فقد تم "تصنيف البرامج ذا ج، لميور الذؼ توجو إليو ىذه البرامالتفاىة، حسب وعي الج

 : التمفزيونية الساخرة تبعا لوظيفتيا وىدفيا ومضمونيا  كما يمي

                                                           
 .812ضياء مصطفى، "السخرية يف الربامج التلفزيونية"، مرجع سابق، ص 1
 .813ادلرجع نفسو، ص 2
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 .برامج تمفزيونية فكاىية تيدف إلى اإلضحاك والترفيو والتسمية 
 .برامج تمفزيونية فكاىية تيدف إلى النقد االجتماعي والسياسي 
  النفسية.برامج تمفزيونية فكاىية تيدف إلى الدعاية والحرب 
 "1برامج تمفزيونية فكاىية تيدف إلى التثقيف والتعميم  
 

نما تختمف،  وىذا يبين لنا أن أىداف البرامج التمفزيونية الساخرة ليست واحدة فقط وا 
لخ، أما السمبي منيا إفيناك ما ىو إيجابي يدفع إلى النقد وفيم الواقع والتنفيس عن الروح...

فيتمثل في البرامج التي تحمل ثقبل عدائيا والتي تجعل عقول الناس عبارة عن عبوات يتم 
 الغباء والببلىة ال غير. العنف و حشوىا فقط دون استعماليا، فتنشر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .824ضياء مصطفى ، "فلسفة السخرية"، مرجع سابق، ص 1
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 .في التنظير الفلسفي: السخرية ثانيالمبحث ال

ما  الفبلسفة الذين عالجوا الفكاىة والضحك، وكلإن تاريخ الفمسفة حافل بالعديد من 
 ."السخرية" تتقاطع مع يا أنيتعمق بيذه المرادفات التي يمكن

لعرض سير فكرة السخرية في الفمسفة سنختار أن نبدأ مع العصر والحضارة  وكانطبلقة
 اليونانية التي تعتبر عند الكثير ميدا لمفمسفة.

وىو  1ر"الشخص الذؼ يتظاى "ذلك اإلغريقيلعصر لقد كان يعتبر الساخر في ا       
، أؼ أن السخرية قد اعتبرت في العصر  Eiron "2جذر الكممة اليونانية"ما يعبر عنو 

اليوناني كقناع يظير لنا عكس ما نود التصريح بو، وبالتالي فإنيا قد استخدمت في مجاالت 
إال كشف عن المستور بطريقة غير مباشرة  في مغزاىا عديدة قصد التغطية، التي ماىي

 ومثيرة لمفكاىة أو السخط.

ومن أىم أعبلم الفبلسفة اليونان الذين عرفوا باتخاذىم لممنيج الساخر نجد     
 ،3(dialectique)الذؼ اعتمد طريقة الحوار الجدليق.م( 399-ق.م470)الفيمسوف سقراط 

خرػ إيجابية، فالعممية السمبيةهىي سمبية واألحوار سقراط يتضمن عمميتين إحداىما " لقد كان
 أما اإليجابية فيي التوليد، وفي ىاتين العمميتين الحواريتين تنتج السخرية لدػ ، 4"التيكم

                                                           
 .132، ص8ج احلصادي، ادلكتب الوطين للبحث والتطوير، ليبيا، بجني، ت. دليل أكسفوردتد ىوندرتش،   1
2

 .132ص ادلرجع نفسو، 

  .831، ص8116، 0مصطفى حسيبة، "ادلعجم الفلسفي"، دار أسامة، األردن، ط 3
*إن وصف عملية التهكم ابلسلبية ال يقصد أبهنا ليست ذات فائدة معرفية أو فلسفية، وإمنا يقصد ابلسلبية ىنا 

، وإمنا لو ىدف إجيايب ليبالفعل الذي يؤدي بسقراط للتظاىر جبهلو، إذن فاذلدف من السخرية ىنا ليس سذلك 
والذي سيتمثل فيما بعد يف توليد سقراط ألفكار الشخص الذي تدور معو العملية احلوارية، وىنا سيظهر لنا 

 اجلانب احلجاجي للسخرية الذي يكمن وراءه إقناع حبقيقة ما.
 .62ط، د.س، ص. كيالين، "الفلسفة اليواننية من منظور معاصر"، دار الوفاء، درلدي  4



 الفلسفية األول                                          السخرية وتجذراتهاالفصل 
 

 

15 

في السؤال عن الشيء مع إظيار الجيل بو، وفي التسميم "سقراط، حيث أنيا تتمثل 
دا رويدا عن طريق األسئمة برأؼ الخصم وتبني ما يدعيو، ثم في استدراج ىذا الخصم روي

لى االعتراف بمعرفتو الزائفة أسموبو "إن  1"واألجوبة إلى استخبلص نتائج مناقضة الدعائو وا 
ىذا في الحوار يبدو لممحاور كما لو كان سقراط يريد أن يسخر منو بيذه الطريقة غير 

أو فيما عرف  L’ironie socratique"2المباشرة وىذا ما عرف باسم التيكم السقراطي 
 . uemaÏotiq  "3 فساستيبلد الحقيقة من الن" بالمنيج المايوطيقي المتمثل في

إن السخرية دائما ما تثير الجدل وتربك أصحاب النفوذ خاصة الذين رسموا عن أنفسيم 
لقد كان منيج سقراط "وترفض أن تمسيا االيدؼ الساخرة،  صورة متعالية أمام المجتمع

شيرتو تبمغ اآلفاق، لكنو في الوقت نفسو  وجعلن احتشد األثينيون حولو أفي  الفمسفي. سببا
جمب عميو سخط الشعراء وبعض الخطباء السياسيين ممن عانوا من تبلعبو بيم في 

، ذلك أن السخرية ترفض الجمود ذو الطابوات والتمجيد وتتغذػ بالشك، مما قد 4"الجدل
ما رأيناه مع الفيمسوف سقراط أثناء محاكمتو يؤدؼ بالشخص الساخر إلى عواقب وخيمة وىذا 

 وا عبلن إعدامو، وىذا ما يؤدؼ بنا إلى تبني فكرة ال سخرية دون امتبلك الجرأة والشجاعة.

، ألن هإن إعدام سقراط كان يحمل وفاة شكمية فقط، لفيمسوف مارس التشكيك إمبريقيا
سقراط بين الشباب والشعب تاريخ وفاة سقراط ىو تاريخ بعث الفمسفة ومعرفة ورواج صيت 

 ق.م(347-ق.م427)األثيني، فقد ظير العديد ممن تأثروا بأفكاره عمى غرار أفبلطون 
ومن أىم ىذه  ّموا بالمدارس السقراطية الصغرػ،تمميذه وراوؼ حواراتو، باإلضافة إلى ما س

                                                           
 .811جالل الدين سعيد، "معجم ادلصطلحات والشواىد الفلسفية"، دار اجلنوب، تونس، د.ط، د.س، ص 1
، 0، ج0651، 0عبد الرمحن بدوي، "ادلوسوعة الفلسفية" ، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط 2
 .245ص
 .831مصطفى حسيبة، مرجع سابق، ص 3
 .012رلدي كيالين، مرجع سابق، ص 4

 *ميدانًيا.
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خر نجد ما الفمسفات التي حاولت محاكاة فمسفة سقراط وباألخص في تبنيو لمنيج التيكم السا
 .يسمى بالمدرسة الكمبية

مخالفا  إن أىم رائد ليذه المدرسة ومؤسسيا أنتستانس كان يتمتع باستقبللية تجعمو 
وىذه االستقبللية كانت في الواقع موجودة في حياة "ومناىضا ومستقبل عما جاء بو مجتمعو 

المدرسة الكمبية  ، أؼ أن1"سقراط، فيو كان مستقبل في كل حاجياتو وممتمكاتو الدنيوية
استخف الكمبيون بكل القوانين "جاءت بأفكار وفمسفة مغايرة لما قد كان سائدا في أثينا لذا فقد 

تعاليم ىذه المدرسة تقوم عمى احتقار " ، إن2"واألعراف والمؤسسات التقميدية لممدن اليونانية
والقول بأن الفضيمة ىي المواضعات االجتماعية والزىد في المذات وعمى التزام قانون الطبيعة 

إذن فقد انطمق الكمبيون من  3"الخير الوحيد وقد يطمق الكمبي عمى كل منكر لممبادغ المقررة
، ذاكأرضية الشك الذؼ يجعميم يعيدون النظر في المبادغ واألفكار التي كانت سائدة آن

ائل السيطرة كل وس"واتخاذ تمك القناعات الشائعة محل السخرية مما جعميم ينظرون إلى أن 
األخبلقية واالجتماعية ىي اعتباطية وىي غير ممزمة وىم أحرار ال تستعبدىم األعراف وال 

( 1900-1844)  وىذا ما سيذكرنا الحقا بفمسفة فريدريك نيتش 4"الضوابط االجتماعية
الرافضة لكل األعراف واألخبلق التي سماىا بأخبلق العبيد، إن تبني الكمبيين لفمسفة الشك 

متيم إحدػ أعبلم فبلسفة االرتياب، وال يخفى عنا بأن السخرية ال يمكنيا أن تقوم دون جع
وجود عقل شاك مناىض لما ىو كائن، إنيا تقمب األشياء رأسا عمى عقب، لكن لم؟، ىل 
يكون ذلك رغبة في السخرية من أجل الضحك فحسب؟، أيا كانت رغبة الشخص الساخر في 

 أنيا ال تتوقف عند ذلك الحد، ألن بعد المزاح يأتي أن يجعل من الشيء مضحكا إال
التفكير، ال يوجد كبلم يحمل مزاحا من أجل ذاتو فقط، إال ونجد خمفو حقيقة ما، لذلك يمكن 

                                                           
1
W.T Stace , ‘’A critical history of greek philosophy’’, Mcamellan and co, london,w.p, 

1920 ,p158. 
 .0003، ص8، ج0ط ،0655ادلوسوعة الفلسفية العربية"، معهد اإلمناء العريب، ليبيا، ،"معن زايدة،  2
 ص د.ط، ص ،0650 مصر، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمًنية، ،"ادلعجم الفلسفي" ،إبراىيم مذكور 3

020-021. 
 .0003، مرجع سابق، ص8معن زايدة، "ادلوسوعة الفلسفية العربية"، ج 4
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تشبيو السخرية بالقنبمة المؤقتة، إن أصدق ما قيل ىو الذؼ تم التصريح بو في مزحة، ذلك 
مآسي شعوب بمغ بيم الضغط مداه، لذا  السخرية ال تعبر فقط عما يضحك فيي تحمل أن

 إذا أردت فيم شعب ما فاقرأ نكاتو.

إن االحتقار الذؼ دائما ما يصاحب حكم الكثير حول المدرسة الكمبية يغطي عن 
تيكماتيا أمام بفيم لم يكونوا مجرد كبلب بشرية تتسكع لترمي  الجانب اإليجابي لدييم،

الناس، فقد كان خمف تيكماتيم حقائق عميقة، إن العمق يختفي وراء النكتة، وفيما يمي 
 الكمبيين:بعض ردات الفعل واآلراء الساخرة التي عرفت عن 

يعتقد أنتستنس بأن الموت يقضي عمى الذات الشخصية " ففي الموت مثبل فقد كان
لو من قيمة حقيقية ، لذلك ينبغي التخمص من  ويضع حدا لذاتيتو الحقيقية ويسمبو كل ما

جثة الميت بدون انفعاالت وبدون مراسم شأنو شأن أؼ شيء تافو آخر، وىذا االحتقار لجثة 
اإلنسان ليس إال تطبيقا لمبدأ الكمبيين القائل بأن أىم الدروس ىو أن نتعمم من كل شيء ال 

( يحفل بيا وال 324-؟ ديوجين) فمم يكن"، أما فيما يخص السياسة والسمطة 1"قيمة لو
بالمموك واألمراء وبالثروة والجاه، ويحكى أن اإلسكندر الكبير مر بو يوما فوجده جالسا في 

تي إليك التنحي حتى تقع حاج«  : » فقال سل حاجتك « : مشرفة فوقف عميو وقال لو
إن وراء ىذا الرد الساخر تكمن حقيقة أعمق أال وىي أنو ميما كانت سمطة  2" »يالشمس عم

اإلنسان فإنو ال يمكنو أن يقدم لك أبسط األشياء التي تقدميا الطبيعة، ذلك أنو ميما بمغ 
اإلنسان من منصب ونفوذ فإنو ال يستطيع أن يممك األشياء المجانية الموجودة في الطبيعة 

محتنا ألعناك ساست لو «: روػ كذلك أن اإلسكندر قال لو مرةوي" والتي ىي ممك كل الناس،
وكيف « : قال لو »محك وأنا أغنى منك؟ساستكيف « : قال لو ديوجين ،» عمى دنياك

، أما 3"» ؼ عندكذألنني بالقميل الذؼ عندؼ أشد اكتفاء بالكثير ال« :قال ، »صرت كذلك؟

                                                           
 .0003مرجع سابق، ص ،8معن زايدة، "ادلوسوعة الفلسفية العربية"، ج 1
 . 0003نفسو، ص ادلرجع  2

 .0004ادلرجع نفسو، ص  3
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كان لمكمبيون رأيا آخر مخالفا لمعموم النظرية التي كان يتفاخر بيا  فيما يخص التعميم فقد
فقد سخر ديوجين من زىد "الفبلسفة آنذاك، فقد رأوا أن األفعال أىم من النظر المطمق 

-فالتربية العقمية"، لكن ىذا ال يجعل منيم مضادين لما يسمى بالتربية العقمية 1"أفبلطون 
ر لقول مأثور أو لحكمة من الحكم، وتأمل في فكرة من تأثير مكثف ومباش-بالنسبة إلييم

األفكار، أكثر منيا بناء عقبلنيا، وىذا التأمل يميد لمعمل والفعل ويفترق بالتالي افتراقا بينا 
، إذن فالتربية العقمية عند الكمبيين ىي ذلك 2"عن النظر المحض الذؼ موضوعو الحقيقة
المتمقي وتؤدؼ بو إلى نتيجة وىي القيام بالفعل التأثير الذؼ تنتجو حكمة نظرية في نفس 

الذؼ يجسد تمك الحكمة، عمى عكس النظر الخالص الذؼ يدور موضوعو فقط في المثاليات 
بلطون المثالية وباألخص فيما وما ال يمكن تجسيده عمى أرض الواقع مثمما نرػ في أفكار أف

 .(الجميورية)د في كتابو سِّ جُ 

، ننتقل إلى المثالية التي ينشدىا الدين وبالتحديد إلى العصر وفي الحديث عن المثالية
الفمسفة  نذكر ىنافي الفمسفات، و  البلىوتالوسيط الذؼ ُعرف بالتأثير الكبير الذؼ مارسو 

المسيحية واإلسبلمية، وعمى ذكر الفمسفة المسيحية فقد تميز العصر الوسيط في أوروبا 
بسيطرة رجال الكنيسة عمى الحياة االجتماعية، لقد كانت الحياة آنذاك معمقة بالماضي 
وبالخطيئة، لذلك لم تعرف السخرية عند المسيحيين رواجا، ألنيا كانت تعتبر فعبل غبر الئق 

ارنة مع الصرامة التي مارستيا الكنيسة عمى األوروبيين ذاك الوقت، لذلك حمل بالمق
فالضحك  ي والسمبي في كتابو الميفياتان ،( السخرية من جانبييا اإليجاب1679-1588ىوبز)

ما أن "الناتج عن السخرية  إما ينتج عن عمل فجائي قام بو األشخاص بأنفسيم فأرضاىم وا 
ه جأة ألنفسيم ألنيم يقيسونيا بتشو ما في اآلخر، يصفقون ف يكون ناتج عن إدراك تشوه

                                                           
 .88، ص 8إميل بريهيو، "اتريخ الفلسفة" ، ت. جورج طرابيشي، دار الطليعة، بًنوت، د. ط، د.س، ج 1
 .06ادلرجع نفسو، ص  2
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، 2"فإن اإلفراط في الضحك عمى عيوب اآلخرين ىو عبلمة صغر نفس "، وعميو  1"»آخر
ومن ىنا نستنتج عند ىوبز نوعين من السخرية اإليجابي الذؼ يكون بصفة غير متعمدة 
ويؤدؼ إلى الراحة النفسية والنوع اآلخر وىو السمبي و المتمثل في السخرية من اآلخرين 

إذن فنظريات الفكاىة والضحك كانت مظممة في أوروبا في "بغرض اإلعبلء من النفس، 
بح المسممون أكثر ألفة بأفكار أرسطو عن طريق ترجمة كتاب العصر الوسيط في حين أص

فن الشعر وظيرت إسيامات ميمة حول الفكاىة عمى يد مفكرين أمثال الجاحع وأبي حيان 
 طرح الفيمسوف األلماني إيمانويل كانط" ، أما في عصر األنوار فقد3"التوحيدؼ وغيرىما

ح في كتابو حول عمم الجمال ( نظرية حول النكتة وقد ظير ىذا الطر 1724-1804)
إذ يرػ كانط أن المتعة التي يحصل عمييا المرء من النكتة ال  (نقد ممكة الحكم)المسمى 

تكون بعمق المتعة التي يحصل عمييا نتيجة تمك البيجة الناتجة من الجمال أو الحيز 
نط بأن النكتة يجيبنا كا"، لكن أليست النكتة أو السخرية ناتجة عن أفكار عقمية؟ 4"األخبلقي

و إن كانت ناتجة من المعب العقمي لؤلفكار فإنيا تمثل كذلك نوعا من اإلشباع الحسي الذؼ 
يقوم عمى أساس مشاعر الصحة أو الشعور بحسن الحال وينمي بداخمو حالة خاصة من 
ك التوقع تتعمق باالنتظار إلى النقطة التي سيتغير األمر عندىا وعند حد ذروة النكتة يتبدد ذل

ن كانت 5"التوقع فجأة ويفضي األمر كمو إلى ال شيء بمعنى أن الفكاىة حسب كانط حتى وا 
نتاجا عقميا إال أن ىذا ال ينفي كونيا تمبي إشباعا حسيا ، ذلك أنيا تشعر الشخص بالسعادة 
والراحة لمجرد قوليا والضحك عمييا، ألنيا نوع من التفريج، لكن بعد الضحك سننتقل ىنا 

أطمق عمى نظرية كانط الخاصة "األخير لمنكتة ونصل إلى مرحمة البلشيء، ، لقد إلى الحد 

                                                           
، 8100، 0ت. دايان حرب وبشرى حرب، كلمة ودار الفارايب، أبو ظيب، ط الليفيااتن"،"توماس ىوبز،  1
 .33ص
 .34نفسو، صادلرجع  2
 .088، ص8111، 0ضياء مصطفى، السخرية يف الربامج التلفزيونية، دار ميزوبواتميا، بغداد، ط 3
 .080ادلرجع نفسو،ص 4
 .080ادلرجع نفسو،ص 5
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بنظرية البلشيء، حيث يحل البلشيء محل ذلك الشيء الذؼ كان متوقعا، ومن  بالضحك
، أؼ أن الضحك ينتج عما ىو ال متوقع، 1"إدراكنا لمتناقض المفاجئ بينيما حدث الضحك

 عكسو بطريقة مفاجئة ىنا يحدث الضحك.فعندما يتوقع الشخص شيئا ويحدث 

ىذا «" : كان لو رأؼ يعمي من قيمة السخرية لقولوقد ( ف1831-1770أما ىيغل )
المون األقصى من المذىب الذاتي ال يمكن أن ينشأ إال في مرحمة الثقافة المتقدمة عندما يفقد 

، أؼ أنو ال بد من توفر قدر 2"»"كل شيء باطل: اإليمان بجديتو وتكون ماىيتو ىي عبارة
عالي من الوعي واإللمام من أجل إنشاء السخرية، وأن يحل مكان اإليمان المطمق إيمان بأن 

لبداية وحتى منتصف القرن التاسع عشر، "كل ما يوجد قابل لمدحض والشك ، أما بالنسبة 
، ىمدرلن، وفردريك فقد أثارت السخرية اىتماما كبيرا عند الفبلسفة الشعراء، خصوصا نوفاليس

شميغل، لقد طارد ىؤالء المفكرون اإلشكاليات التي ورثوىا وفق رؤيتيم عن فمسفة كانط 
شكاليات الفكر الساعي  : مثال ، النقدية متناقضات الذات والموضوع، الحرية والحتمية، وا 

لمدوار،  دوما وراء الحقيقة رغم التناىي البشرؼ، من ىنا جاء افتتانيم بأعماق الشك المسببة
ن الفبلسفة الرومانسيون قد أ، بمعنى 3"التعمق التأويمي التي يمجيا التأمل في ىذا األمر

تأثروا بفمسفة كانط وخصوصا اإلشكاليات التي عالجيا مما أدػ بيم ذلك البحث المستمر 
وتبنييم أيضا لمتأويل والذؼ يكون  لشك نظرا لعدم وجود حقيقة مطمقة،عن الحقيقة إلى تبني ا

ىيغل وكيركغارد يياجمون ىذا الضرب من الفكر "نتيجة االقتناع بنسبية الحقيقة مما جعل 
 خاصة وأن ىذا يناقض تماما فكرة الحقيقة المطمقة عند ىيغل.  4"بسبب نتائجو االرتيابية

                                                           
 .080ضياء مصطفى، السخرية يف الربامج التلفزيونية، مرجع سابق، ص 1
، 8114، 0الفتاح إمام، دار التنوير،طجورج ويليم فريدريك ىيغل، أصول فلسفة احلق، ت. إمام عبد  2
 .000ص
 .132، مرجع سابق، ص0تد ىوندرتش، دليل أكسفورد، ج 3
 .132ادلرجع نفسو، ص  4
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لسخرية ( فقد اشتغل ىذا األخير أيضا عمى ا1855-1813وعمى ذكر كيركغارد )
موضوع أطروحتو لمدكتوراة حول مفيوم التيكم "كان  حيثوتميزت فمسفتو بالطابع التيكمي، 

لم تكن قاصرة عمى التيكم السقراطي بل "غير أن تمك األطروحة  1"إلى سقراط بصفة خاصة
يتبدػ من الحركة الرومانسية األلمانية الذؼ كانت تمتد أيضا إلى تناول التيكم الرومانتيكي 

قد كان دائم التيكم واالحتقار لمعالم "إن كيركغارد 2" ي كانت سائدة ونمطية في ذلك الوقتالت
وىو يقرأ جدارات الشعر، وىكذا كان   السطحي عالم القناعات المعتادة لدػ الناس العاديين..

لى ىذا الحد  رومانسيا تماما لكنو يذىب إلى أن الشعر يجب أن يرسو عمى شاطئ الواقع، وا 
، إذن فكيركغارد لم يكن بعيدا كل البعد عن الواقعية كما فعل 3"ركغارد واقعيا أيضاكان كي

الرومانسيون، بل نرػ أيضا أنو بالرغم من نزعتو الرومانسية إال أنو كان ال يمغي واجب 
الشعر بأن يكون لصيقا بواقعو وكأنو ىنا يذكرنا بسارتر فيما بعد الذؼ تحدث عن االلتزام 

حيث توجد الحياة يوجد التناقض وحيث يوجد « ":يقول كيركغارد دب وضرورتو في األ
، أؼ أن السخرية ما وجدت إال لسد نقص ما، نقص " »4التناقض يكون المضحك موجودا

في ىذه الحياة وكأنو يقول بأن السخرية ما وجدت إال لتكون الموجودة التناقض والثغرات 
تتقبمو وال تتحممو ذاتو، ولقد أتى ىنرؼ برغسون متنفسا لئلنسان أثناء اصطدامو بما ال 

الذؼ عالج  (الضحك)أيضا بنظرية حول الضحك التي طورىا في كتابو  (1859-1941)
فيو مسألة اليزل والسخرية بالرغم من أن الضحك يبدو موضوعا ىامشيا وبسيطا إال أن 

قبل كل  -األصالة اليزليةأؼ –...إننا نرػ فييا « ":  برغسون ال ينفي أىمية دراستو، لقولو
 ": وىو يخص اليزل بأنو إنساني لقولو5"»شيء شيئا حيا ونحن نعالجيا ميما كانت خفيفة

                                                           
 .82، ص8116، 0، مكتبة دار الكلية، مصر، طرلاىدفريتيوف برانت، "كًنكغارد"، ت. رلاىد عبد ادلنعم  1
 .83ادلرجع نفسو، ص 2
 .86ادلرجع نفسو، ص 3
 .081نفسو، صادلرجع  4
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أنو ناتج عن ، ويفسر فعل الضحك ب1"»ال شيء ىزلي خارج ما ىو بشرؼ بشكل خاص«
كسقوط شخص ما، ىذا سيجعل المارة يضحكون ألن فعل السقوط  ،تغير يطرأ في شيء ما

ئا وغير منتظر مما سيثير فينا الضحك، إنو يرػ بأن الضحك يخفف من مشاكل كان مفاج
اإلنسان ألنو يشعره بالبلمباالة، أؼ أنو مثل الفسحة، إنو خروج من ضغوطات الحياة لفترة 

مصمح اجتماعي ، فالضحك عمى كيعتبر برغسون اليزل أو التيكم كمربي أو  كذلك وجيزة،
 عل بالخجل مما يؤدؼ بو إلى عدم تكرارىا أمام الناس.السموك الشاذ يشعر الشخص الفا
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 تــــمـهـــيــد

 

لقد عرفت السخرية كما رأينا في الفصل األول في التنظير الفمسفي وتمقت إقباال عند 
بعض الفبلسفة فيناك من جعميا كمنيج مثمما نجد عند سقراط  وىناك من قام بتحميل 
ميكانيزما السخرية في فمسفة الضحك عند برغسون وغيرىم من الفبلسفة، واآلن سننتقل في 

قد اتسمت بيذا الطابع أن فمسفتو سيوران مع السخرية طالما  ىذا الفصل إلى كيف تعامل
مباحث، مبحث نبين فيو موقف  ة، ومنو فقد احتوػ ىذا الفصل عمى ثبلث ؟الساخر التيكمي
منتقمين إلى المبحث الثاني الذؼ يحمل فيو سيوران فكرة الوالدة وكيف أن  ،سيوران العدمي

العدمي من ىذه الفكرة، وصوال إلى المبحث الثالث اإلنسان قد جيء إلى ىذا العالم والموقف 
الذؼ يكون بمثابة إجابة أو ممخص حول فمسفة السخرية عند سيوران وكيف بإمكان ىذه 

 األخيرة أن تكون المبلذ الذؼ يستظل فيو اإلنسان لمواصمة رحمتو في ىذا الوجود.
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 .التأسيس العبثيالمبحث األول: 

دائما إلى التساؤل عن لَم قد تميزت فمسفتو وحياتو  ه يحثناسيورانإن الحديث عن إميل 
بيذا التشاؤم الذؼ يصبغ كتاباتو، حيث أننا ىنا لن نعزل حياة الفيمسوف عن نتاجاتو الفكرية، 
ذلك أن الفمسفة ما ىي إال نتاج خبرات حياتو، فتتجسد في شكل أفكار، وسيوران لم يكن مثمو 

قد كان مختمفا عنيم في العديد من النواحي، كونو لم يتخذ من كمثل أغمب الفبلسفة، بل 
الكتابة األكاديمية والنسقية أداة لمتعبير عن أفكاره، بل إنو ُعرف ككاتب وأديب وفيمسوف ألنو 

قد اتخذ من الكتابة الشذرية ممجأ ألفكاره، لذا فقد كان سيوران ضد النسق الفمسفي وضد 
ما ىو إال نتيجة عن رأيو في ىذا العالم،  "منطقي"ىو النسق ككل، وىذا الرفض لكل ما 

الذؼ ما ىو إال عبث، ىذا الحكم ناتج عن بحثو في الوجود، وكما ذكرنا من قبل بأن حياة 
الفيمسوف ليا دور كبير في توجياتو الفكرية، فإن سيوران قد مر بمراحل جعمتو يتخذ ىذا 

 الموقف العبثي لمحياة.

مل ال بد من التفريق بين العدم والعبث، حيث أن العبث نتاج ولكن قبل ذكر ىذه العوا
"ضد الوجود، وىو مطمق أو إضافي، لما ىو عدمي، لذا فإن العدم حسب معجم صميبا ىو 

فالعدم المطمق ىو الذؼ ال يضاف إلى شيء، والعدم اإلضافي أو المقيد ىو المضاف إلى 
وما ييمنا ىنا ىو العدم المطمق  1"أثروعدم التعدم األمن، وعدم االستقرار  شيء كقولنا:

 "Nihilisme philosophique"الذؼ يعني كل ما ىو غير موجود، وىذا يحيمنا إلى العدمية الفمسفية 
2
 

                                                           

َدَرس الفلسفة أوال يف خبارست، مث يف ابريس حيث أقام  " ،"يف رازيناري وىي قرية يف مقاطعة ترانسلفانيا الرومانية  0600أفريل  5ولد إميل ميشال سيوران يوم  "* 
( وكان دبثابة مرافعة متكاملة ضد مجيع األوىام اليت يعامل هبا اإلنسان 0600)، وضع كتابو األول ابلرومانية حول جرائم اليأس 0604بصفة هنائية ابتداء من عام 

ىوى )ذي ينم عن ( ال0616)ابلفرنسية، وعلى األخص يف الوجيز يف التحليل (ىب واذلزليات الدراميةذااإليديولوجيات وادل)نفسو ليربر وجوده يف العامل، ونّدد ب 
الذي ينزع إىل  وابإلضافة إىل ال تناىي الزمان، وقد عربر أيضا عن مثل ىذا ادلوقف العدمي يف مسار التاريخ (الالشيء)وأيخذ فيو اإلنسان بعد  (حقيقي ابلالمباالة
(، 0632(، السقوط يف الزمن )0631(، التاريخ واليوتوبيا )0623(، إغراء الوجود )0628) أقيسة ادلرارة : ( يف كتبور) أبطاال قمريٌن لالفضولأن جيعل من البش
 " 0662(، وكانت وفاتو عام 0640(، يف ضرر أن يولد اإلنسان )0636الفاطر الشرير )

 . 6، ص8101، 8شذرات، عمان، ط-دمحم علي اليوسفي، أزمنة ، ت."لو كان آدم سعيدا"إميل سيوران، - 
 .051، ص8113، 0، دار الطليعة، بًنوت، ط"معجم الفالسفة"جورج طرابيشي، -

 .31ص ،8ط، ج ، د.0653ادلعجم الفلسفي"، دار الكتاب اللبناين، لبنان، "مجيل صليبا،  1
 .33مرجع سابق، مجيل صليبا، "ادلعجم الفلسفي"، ص 2
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مطمقة أو نقدية، األولى تتميز بإنكار وجود كل شيء، "إما التي تنقسم إلى قسمين فيي 
إنكار قدرة العقل عمى الوصول إلى الحقيقة وىي في كبل الحالتين مرادفة بوالثانية تتميز 

، إذن فبعد استخبلص أن العدم المطمق يساوؼ أو ىو نفسو عدم 1"(Scepticisme)لممريبية 
تماما بأن كل ما ىو  االوجود، فإن الفيمسوف الذؼ يرػ أن الوجود مصيره العدم سيكون مقتنع

موجود ىو عبثي، فالعبث ىو وليد العدم، بما أن الحياة ما ىي إال رحمة إلى العدم فإنو ال 
ىدف منيا، وكل شيء فييا ما ىو إال عبث، وىذا ما سيدعو الفيمسوف إلى التشاؤم من 

اة مصير ىذا العالم، لذا فأغمب الفبلسفة العدميين والعبثيين نجدىم يتخذون من المأس
والتراجيديا مواضيعا أو طابعا لكتاباتيم، ومن ىنا سنذكر بعض الفمسفات التي اتخذت من 

والتي كان ليذه األفكار األثر الواضح أو الخفي عمى فمسفة إميل  اىذه المواضيع مسمكا لي
 : سيوران

الفيمسوف األلماني آرثر شوبنياور نجد إن من أكثر الفبلسفة الذين تأثر بيم سيوران  
ونتحفع عمى ىذه العبارة -( التي تميزت فمسفتو بالطابع "التشاؤمي اليائس" 1788-1860)

، من أىم كتبو التي أوضح فييا توجيو الفمسفي من الحياة نجد كتابو -إلى حين توضيح ذلك
"العالم إرادة وتمثبل"، حيث قام بدراسة تفصيمية أوضح فييا بأن العالم يتمثل لنا بصورة ذاتية، 

د خالف ىيغل الذؼ أقام فمسفتو عمى األسس الموضوعية، أما شوبنياور فقد أقاميا وىنا ق
عمى المبادغ الذاتية، ذاتية اإلنسان التي تختمف في رؤيتيا لمعالم من شخص إلى آخر 

"فييغل حرص عمى أن يكون مذىبو ال شخصيا، وعمى أن تنسب إليو حقيقة موضوعية تعمو 
ذا كان مذىب شوبنياور قد افتقر إلى مثل ىذه الحقيقة الموضوعية  عمى الزمان والمكان، وا 

فبل جدال في أنو قد عوضيا بحقيقة أخرػ ذاتية تحسب فييا بحرارة الشخصية اإلنسانية التي 
خبلصيا الكامل ، وىنا يجدر بنا القول أو إقامة افتراض بأنو 2"خمقت ىذه الحقيقة وبصدقيا وا 

ألنو ال مفر من "أنا"  إال أنو سيقع في شباك ذاتيتو،ميما أراد اإلنسان أن يكون موضوعيا 

                                                           
 .33نفسو، ص ادلرجع1

 .02، ص0661فؤاد زكراي، "العامل إرادة ومتثال لشوبنهاور"، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط،  2
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اإلنسان، بدليل أن كل انطباعاتنا عن العالم الخارجي قد كان ليا في البداية إسقاط ذاتي 
عمييا، لذلك فميما أردنا تخميص أنفسنا من ىذه الذاتية إال أننا سنبقى مأسورين بيا ألنيا 

ىذا من جية، ومن جية أخرػ نعود إلى كتاب تمثل الدعائم األولى لمعرفتنا البشرية، 
شوبنياور "العالم إرادة وتمثبل" إننا خبلل معرفتنا لمعالم الخارجي الذؼ  سيتمثل في ذاتنا ويتم 
إسقاطو عمييا سيكون جسدنا ىو الواسطة والذؼ تتحكم فيو اإلرادة، ذلك الشيء غير المرئي 

ا من خبلل قول ذىذا العالم وى وىي التي ستعطيو اإلجابة عن سبب وجوده كفرد في
واإلرادة وحدىا ىي ما يمكن أن يمنحو مفتاح تفسير ظاىرة وجوده وأفعالو »" : شوبنياور
ر جسده وال يمكنيا أن ، إذن فاإلرادة ىذه الذات الكامنة في اإلنسان ىي من يسيّ 1"«وحركاتو 

توجد في ىذا العالم وتتجمى دون أن ترتبط بيذا الجسد، أؼ أنيا ما يظيرنا لآلخرين كأفراد، 
يبدأ الشقاء واليأس في فمسفة شوبنياور التي ترػ بأن اإلرادة ىي سبب شقاء سومن ىنا 

نما ىو سيصبح مجرد وسيمة تتحكم فييا ىذه اإلرادة، إنيا  المرء، فاإلرادة ال تساوؼ العقل وا 
أساس ىذه الحياة، إنيا إرادة الحياة التي ال يقمعيا العقل وال المنطق بإمكانو أن يتحكم فييا، 
وىذا ىو سبب ذاتية معرفتنا، فإرادة الحياة ىذه ستنجر وراء شيوات ورغبات الفرد وستصبح 

ذه اإلرادة عمياء ال ضابط ليا، فسيصبح لمحياة والموت واإلرادة نفس الغاية، حيث أن ى
ستجعل اإلنسان يتألم ويعيش في ممل وحزن، ومن ىنا اقد اقترح شوبنياور حبل لمخبلص من 

مرحمة مؤقتة ومرحمة  : "طريق الخبلص يقسم إلى مرحمتين سطوة ىذه اإلرادة الجامحة، إن
أ يبد 2نيائية كاممة، والمرحمتان معا تتميزان بمحاولة قمع أصل الشر في العالم وىو اإلرادة"

حصر في تأمل الصور بنظرة نالتحرر.. ألن الفن ي "فبالفن.. يكون  شوبنياور بالفن كخبلص
عيانية ووجدان خالص منزىين عن كل شيوة أو مشيئة، ففي التأمل الفني يصير الشيء 

المشابو المبلمح المثالية لفكر شوبنياور  ، ىنا تظير3"الجزئي صورة نوعو دفعة واحدة
                                                           

، 0، ج8113، 0"العامل إرادة ومتثال"، ت.سعيد توفيق، اجمللس األعلى للثقافة، مصر، ط آرثر شوبنهاور، 1
 .061ص
 .03لشوبنهاور"، مرجع سابق، صفؤاد زكراي، "العامل إرادة ومتثال  2
 .088لبنان، د.ط، د.س، ص-دار القلم، الكويت-عبد الرمحن بدوي، "شوبنهاور"،  وكالة ادلطبوعات 3
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أن شوبنياور قد رأػ بأن الفن ىو أرقى من الموجودات الحسية ألنو ألفبلطون، بالرغم من 
"راحة مؤقتة في الحياة، ويتضح  يعطي لنا الصورة الكمية والمثالية ليذه الجزئيات، فالفن ىو

ألنو سيعطي الراحة بصفة فردية فقط، لذلك  1"من ىذا أن مفيوم الخبلص في الفن ذاتي
، وىذا ما سيجعمنا نبحث عن طريقة أخرػ أكثر نجاعة يبقى مجرد أداة مؤقتة لراحة الفرد

وديمومة وىو ما سيتمثل في المرحمة الثانية من الخبلص والذؼ سنراه في الزىد عمى طريقة 
، 2فالزىد سيكون غائيا أؼ أنو سيمثل كل ماىية وغاية الزاىد"" الديانة اليندية الجاينية، إذن

حالتو الفردية إلى الحالة الجماعية، ومنو وىذه طريق أخبلقية حيث سينتقل المرء من 
ستصبح الشفقة ىي أساس ذلك والتي ستدفعو إلى الشعور بغيره، فيتألم آلالميم ويعيش 
تعاستيم ويساندىم في الضراء، ولكن المرء لن يستطيع تحمل كل ىذه اآلالم دفعة واحدة 

اليدوء الكامل والقير التام "وىنا سيبمغ اإلنسان حالة العزوف اإلرادؼ واالستسبلم و بمفرده، 
لئلرادة، ولمَّا لم يكن اإلنسان أصبل إال مظيرا لئلرادة فإنو سيكف عن توجيو إرادتو إلى أؼ 

شيء ويحذر من تعميق إرادتو بأؼ شيء ويحاول أن ينمي في نفسو عدم االكتراث التام 
يبمغ "أن  يستطيع الفرد فإن ، وىذا ما سيجعمو يصل إلى النيرفاناه، إذن3"باألشياء جميعا

السبلم والخبلص من رغباتو بفضل النيرفانا، ولكن ما الذؼ سيخمص اإلنسانية من أسر 
، لو افترضنا فكرة االنتحار حبل لما أمكنيا من تخميص اإلنسانية من شر اإلرادة 4"اإلرادة؟

ك من "فاالنتحار مجرد انتصار فردؼ، ألن اإلرادة ال تزال في حياة النوع، إن الحياة تضح

                                                           
 .810،811، ص.ص8115، 0وفيق غريزي، "شوبنهاور وفلسفة التشاؤم"، دار الفارايب، لبنان، ط 1
 .811ادلرجع نفسو، ص 2
ما ينطفئ يف واقع األمر،  ..، مثلما ينطفئ ذلب الشمعة"اإلمخاد"أو  "اإلطفاء"ىو  "فاانًن ن"عىن احلريف لكلمة دل*ا

وابلفعل فإن أبسط تعريف للنريفاان يف ، ركر تي إىل ادليالد ادلدوالوىم الذي يؤ  ن الطمع والكراىيةًنافهو اثلوث ن
 ."هناية الطمع والكراىية والوىم"ىذه احلياة ىو 

 .33، ص8108، 0صفية خمتار، ىنداوي، القاىرة، ط، ت. "البوذية"داميان كيون، -

 .00فؤاد زكراي، "العامل إرادة ومتثال لشوبنهاور"، مرجع سابق، ص  3
، 0655، 3ويل ديورانت، "قصة الفلسفة"، ت. فتح هللا دمحم ادلشعشع، مكتبة ادلعارف، بًنوت، ط. 4
 .106ص
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االنتحار وتبتسم لمموت، ألن كل انتحار مقصود يتبعو آالف المواليد غير المقصودة.. إن 
ما دامت اإلرادة تستعبد اإلنسان وتسيطر عميو،  ..البؤس والكفاح يبقيان بعد موت الفرد

ويستحيل االنتصار عمى أمراض الحياة إذا تم إخضاع اإلرادة لممعرفة والعقل إخضاعا 
ما دام االنتحار لم يعد حبل نظرا ألن نسبة المواليد ستزداد حتى ولو انتحر المرء ، إذن 1"تاما

"الوسيمة الوحيدة واألخيرة لقير  ويرػ بأن -جانب النسل-فسيركز شوبنياور عمى ىذا الجانب
اإلرادة تكمن في إيقاف منبع الحياة وىو إرادة النسل، إن إشباع الغريزة الجنسية ىو المموم 

، إن 2"ما يقوؼ شيوة الحياة، ماذا جنى ىؤالء األطفال لندفع بيم إلى الحياة وآالمياألنو أقوػ 
موقف شوبنياور تجاه الوالدة موقف مخالف وىنا سيتأثر بو إميل سيوران ويتجمى ىذا في 

اد لمنسل كون أن الطفل حين والدتو ض" حيث سيكون لو نفس الموقف المكتابو "مثالب الوالدة
سيكون ف لذا، فيو قد أتى إلى ىذا العالم دون إدراك ودون إرادة منو، سيكون مجرد ضحية

قامة حد لمبشرية بإفنائيا الحل الوحيد لمتخمص من سطوة اإلرادة، ألن  إليقاف النسل وا 
شوبنياور لم يتقبل ىذه الحياة واآلالم الناجمة منيا، وىنا سننتقل إلى "فمسفة أخرػ تنتصر 

، وقد تم 3ولكن بأن تعانيو وتعمو عميو وىذا ما فعمو تمميذه نيتش"عمى األلم ال بأن تفنيو 
ذ شوبنياور نظرا لتأثره الشديد بو في البداية وحتى بعد انقبلبو عميو ظمت وصف نيتش بتممي

العالم إرادة –"لقد عثر نيتش عمى كتاب شوبنياور  آثار شوبنياور تصطبغ كتابات نيتش
، وعندما انتيى من قراءة الكتاب -لبيع الكتب القديمةعن طريق المصادفة في دار  -وتمثبل

ىنا يصرخ كل سطر عن رفض ونكران زاىد لمذات، »" : كتب في أوراقو الخاصة بحماس
وترويض لمنفس، ىنا رأيت مرآة لمحت فييا العالم، والحياة، وروحي في تمجيد رىيب، ىنا 

عبلج، المنفى والمبلذ، الجحيم نظرت إلى عين الفن البلمبالية كميا، ىنا رأيت المرض وال

                                                           
 .180، مرجع سابق، ص "قصة الفلسفة"ويل ديورانت، 1

 .106ادلرجع نفسو، ص  2
 .041وفيق غريزي، "شوبنهاور وفلسفة التشاؤم"، مرجع سابق، ص 3
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ما إعجاب بكتاب شوبنياور ىذا عجب نيتش أيَّ ، لقد أ 1" «والجنة.. كأن الكتاب مكتوب لي
وتأثر بو في مناحي كثيرة في فمسفتو، فأحد األسباب التي جعمت نيتش يعجب بشوبنياور ىو 

وانين السائدة، ليذا رفضو لمواقع، ألنو معروف عن نيتش تمرده ونزعتو المخالفة لؤلعراف والق
فقد تحمس كثيرا لشوبنياور، وبدأ فمسفتو متشائما، فآثر العزلة والتفرد عمى العيش مع 

     : ، لما اختار زرادشت العزلة في قولو-ىكذا تكمم زرادشت–المجتمع وىذا واضح في كتابو 
ىناك  الجبال،ترك بيتو وبحيرة بيتو، وذىب إلى  عندما بمغ زرادشت الثبلثون عاما،»" 

، كما أنو قد رأػ نفس نظرة 2" «استمتع بروحو وعزلتو، لمدة عشر سنوات بدون ممل
شوبنياور بأن ىذه الحياة ال ىدف منيا، ويتجمى ذلك عندما خرج زرادشت ألول مرة أمام 

إن وجود اإلنسان مميء بالغرابة، وىو بدون معنى،  »" : المؤل وعاد وبقي يناجي نفسو قائبل
رأػ نيتش بأن الحياة التي يعيشيا الناس  ، لقد3"«ن لميرج القدرة عمى القضاء عمييابحيث أ

األخبلق واألعراف والدين ىي حياة غير جديرة ببأكاذيبيا خاصة فيما يتعمق  وىم موىومين
إلى اإلنسان األعمى المتفوق الذؼ سيكون ىو المحرر نيتش كان يتوق فقد بأن تعاش لذلك 
جاء المسيح ليخمص البشر من الخطيئة حسب الديانة المسيحية، ومن حيث والمخمِّص مثمما 

فبل شك أن نيتش تأثر بتشاؤم شوبنياور اتخاذ نيتش لممنحى التشاؤمي المتمرد عمى الحياة "
خاصة وبنظرتو القائمة لمحياة، ومن ثم فقد كان محقا عندما اعتبر نفسو خميفة لشوبنياور 

لبلعتراف  "شوبنياور مربيا"ذلك فقد قام نيتش بكتابة كتابو ، ل4"ألنو ورث عنو فكرة اإلرادة
ىذا األخير انقمب لم يدم إعجاب نيتش بو فقد بفضل شوبنياور واعتباره أفضل المربين، لكن 

الحياة  مّجد ىو الذؼ وكان يحث عمى إقامة نياية لمحياة عمى عكس ألنو شوبنياور عمى
يعمي من شأن البلمعقول ويستحسنو.. ويحتفي بالعقل " نيتشبالرغم من سمبياتيا لذلك نجد 

الحر الذؼ يتحرر من ثقافة متدىورة منحطة تخضع اإلنسان ألخبلق معادية لمحياة وتقمل 
                                                           

منشورات -دار األمان، منشورات االختالف -فريدريك نيتش، "شوبنهاور مربيا"، ت. قحطان جاسم، دار أوما 1
 .15، ص8103، 0ضفاف، العراق، ادلغرب، اجلزائر، لبنان، ط

2
Nietzsche friedrick, ‘’Thus spoke zarathusta’’, T. thomas common, w. p, 1March2010, p11. 

3
 Ibid, p19. 

 .12وفيق غريزي، "شوبنهاور وفلسفة التشاؤم"، مرجع سابق، ص 4
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إذا كانت " إذن 1" من قيمة الحياة الواقعية الحسية الممكن معرفتيا لصالح عالم المثل العميا
رج من العالم وصراعاتو فإن نيتش.. يسير فمسفة شوبنياور تسعى في النياية إلى إيجاد مخ

ىذا ما نجده في نظريتو العود األبدؼه، وحتى لو اتفق نيتش مع ، و 2"في الطريق المضاد
إال أنو يمضي شوطا أبعد، ويرػ في اإلرادة القوية  3"أولوية اإلرادة"شوبنياور فيما يخص 

، وكما 4ة مصدرا لكل شر"أبرز سمات اإلنسان الحر عمى حين أن شوبنياور رأػ في اإلراد
خالف نيتش الديانة المسيحية فقد تمرد أيضا سيوران عمى ىذه الديانة ورأػ بأن المسيحيين 
قد تحايموا عمى الناس، فبعد فشميم في إقامة مممكة لمرب في قموبيم ذىبوا إلى فكرة إقامتيا 

وران يرفض كذلك من األسباب التي جعمت سيو في المستقبل فيما يتمثل في الفردوس، 
المسيحية ىو فكرتيا في مناىضة الشر والعمل عمى محاربتو حيث يرػ بأنيا فكرة غير 

واقعية ألن الشر جزء من شخصية اإلنسان، والقضاء عميو ىو قضاء عمى اإلنسانية أيضا 
وىو نفس موقف نيتش أيضا تجاه فكرة الشر التي تشكل جزءا ال يتجزأ من  شخصية 

فأخذت  قد تأثر بنيتش من خبلل الكتابة الشذرية يضا أن سيوراناإلنسان، كما نبلحع أ
أن سيوران قد تأثر ونبلحع أيضا كتابات سيوران طابعا شذريا مثمما كانت كتابات نيتش، 

والديانة البوذية مثمما كان شوبنياور متأثرا بيا ذلك أن البوذية قد فيمت  بالفمسفة اليندية

                                                           
 .068-060، ص ص0، ج8100، 0يف صحبة الفالسفة"، دار احلكمة، لندن، ط"روبرت تسيمر،  1
عامل ادلعرفة، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، برتراند راسل، "حكمة الغرب"، ت. فؤاد زكراي،  2

 .015، ص8، ج0650د.ط، 
فالعود األبدي ىو إذن خًن  ،"العود ىو الرجوع إىل احلياة بعد ادلوت احلقيقي أو الظاىر، وىو مرادف البعث*"

ظرتنا للحياة، بينما كانت يف ن..تعبًن عن خلود ىذه احلياة، وخلود كل حلظة من حلظاهتا. فهو قمة اإلجياب
 .ة"ابلنزعة الزاىدة إىل إنكار احليادعوات اخللود السابقة ترتبط دائما 

 .000ص ،8ج ،0653، دار الكتاب اللبناين، لبنان، د.ط، "ادلعجم الفلسفي"مجيل صليبا، -
 . 082،ص0، ج8104، 8فؤاد زكراي، "نيتشو"، ىنداوي، مصر، ط-
 .016، مرجع سابق، ص8الغرب"، جبرتراند راسل، "حكمة  3
 .016ادلرجع نفسو، ص 4
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مثمما فعمت نظيرتيا الديانة المسيحية، وال يخفى عنا بأن مغزػ الحياة ولم تشجع النسل 
 سيوران قد كان يتقن المغة األلمانية مما جعمو يطمع عمى كتب فبلسفتيا ويتأثر بيم.

 اتشاؤمي اومن الفبلسفة غير األلمان الذين تأثر بيم سيوران وأخذوا أيضا منحى عدمي
آثر أن يجعل من حياتو فمسفة، أؼ ، الذؼ (1855-1813) نجد الفيمسوف سورين كيركغارد

ل تمك الخبرة التي عاشيا إلى فمسفة حيث كانت فمسفتو تتميز بالطابع الذاتي والذؼ  ،حوَّ
يميل إلى الكتابة األدبية أكثر من الكتابة التي تتميز بالنسق الفمسفي، فكانت كتاباتو أدبية 

وران وسارتر وكامو المذان عبَّرا تحمل ثقبل فمسفيا، مثمو مثل العديد من الفبلسفة كنيتش وسي
 ىذان األخيران عن فمسفتيما بالكتابة المسرحية.

لقد تميزت شخصية كيركغارد بميميا إلى اليأس والحزن، فقد كان يعاني اكتئابا عميقا 
)اليأس، الموت، تتعمق بيذه الجوانب التي فمسفية القضايا الومزاجا سوداويا، مما جعمو ييتم ب

وىي نفس األفكار التي شغمت الفيمسوف سيوران، وىو مثمو مثل كيركغارد ، القمق...إلخ(
نفسو " الذؼ لم تكن تغره الجوائز والمناصب التي يجرؼ خمفيا الناس، فقد اعتبر كيركغارد

كان معتزال لمحياة، مستعدا لتقبل التيكم العمني، ومستغنيا عن االرتباطات االجتماعية، كما 
، لقد كان يميل إلى عدم المباالة والترفع عما كان يشغل 1"يفيمستغن أيضا عن أؼ سمك وظ

أغمب الناس، وبالرغم من المعاناة التي شيدىا في حياتو إال أنو لم يمغ دور األلم واعترف بو، 
، وكأنو 2"الطريق إلى الصفاء والصفوة ىو األلم والخطيئة المفضيان إلى األلمحيث رأػ أن"

ينسب لؤللم الدور في تطيير النفس وخموىا من الشوائب، "إنو يعتقد بأن اليأس يخدم غرضا 
ذا أردنا أن نبحث عن السبب الرئيسي إلنتاج العبقرية واإلبداع عند ، وا  3"ذاتالفي تطوير 

                                                           
،  0، ج8100، 0روبرت تسيمر، "يف صحبة الفالسفة"، ت. عبد هللا دمحم أبو ىشو، دار احلكمة، لندن، ط 1

 .025-024ص ص 
 .08، ص0652مصطفى غلوش، "الوجودية يف ادليزان"، وزارة األوقاف، مصر، د.ط،  2

3
Anoop gupta, ‘’Kierkegard’s romantic legacy’’, University of ottawa press, canada, w.p, 

2005, p08. 
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، 1"الشاعر أو الفنان بصفة عامة، "لم نجد شيئا سوػ ذلك األلم الذؼ اجتاح نفسو فميزىا
لظاىرة األلم إال أنو لم يمقى رواجا في الفمسفة مثمما لقاه الرغم من تحميل كيركغارد المغاير وب

في وقتنا الحالي، نظرا إلى أن عصرنا أحوج لممواساة وتقبل الواقع عمى ما عميو رغم 
التغيرات التي تحدث ورغم الحروب والمآسي التي تصاحب اإلنسان،  حيث طغت 

عميو  تجعمت اإلنسان أسير أحزانو بالرغم من توفر الوسائل التي سيمالتكنولوجيا والمادة و 
 حياتو، لذلك ينبغي استغبلل ذلك األلم من جانب أكثر تفاؤال يستثمر األلم لتنمية الذات.

ومن ناحية أخرػ ننتقل إلى الجانب األدبي حيث قد تأثر سيوران كثيرا بأحد الكتاب 
ي تحمل في ظاىرىا بعدا تشاؤميا، إنو دوستويفسكيه الروس والذؼ ُعرف أيضا بكتاباتو الت

الذؼ لطالما قد تميزت كتاباتو بذلك الشعور الذؼ تتركو و ، "الجريمة والعقاب"صاحب رواية 
ر لنا األدب الروسي الواقع بفي القارغ  أن صاحبيا كان يشعر بضجر عميق، لطالما صوَّ

ر لنا التي اس الصعبة والتعيسة و المعاش بتمك الطريقة التفصيمية التي تصف حياة الن تصوِّ
معاناة الفقراء والعاممين، إن سيوران ال يرػ دوستويفسكي ككاتب فقط، بل ىو يراه من أفضل 
الفبلسفة، كيف ال وقد عالج في كتاباتو القضايا الوجودية والفمسفية بعمق فمسفي ذا عباءة 

 أدبية.
تأثيرىا عمى سيوران، إال أن ىناك وبالرغم من وجود شخصيات فمسفية وأدبية قد صبت 

طابع عامل أىم من ىذا وىو الذؼ يجعمو يميل إلى أمثال ىؤالء الكتاب الذين تتميز كتاباتيم ب
المعاناة واأللم، ىذا العامل ىو ما نجده متمثبل في الحياة الخاصة التي عاشيا سيوران 

الوجودية التي عاشيا والتي وتكوينو النفسي والشخصي، إذ أنو لوال تمك المطبات والمحظات 
                                                           

 .08الوجودية"، مرجع سابق، ص"مصطفى غلوش،  1
من أكثر األساتذة الروس أتثًنا وأوسعهم انتشارا  واحد"كاتب روسي و"0550-0580*"فيودور دوستويفسكي 

 ".يف كافة دروب اجملتمع الروسي
أ. موزر، "اتريخ األدب الروسي"، ت. شوكت يوسف، وزارة الثقافة اذليئة العامة السورية للكتاب،  تشارلز-

 .824، ص8100دمشق، د.ط، 
مارك سلونيم، "رلمل اتريخ األدب الروسي"، صفوت عزيز جرجس، اذليئة العامة لقصور الثقافة، مصر، د.ط، -

 .001، ص8108
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ومن ىذا  صنعت شخصيتو لما أمكننا من معرفة السبب الرئيسي خمف كتابات إميل سيوران،
المنطمق فقد مر سيوران بمراحل وأسباب بقت ذات أثر فيو، ُيقّسميا آدم فتحيه إلى خمسة 

نجمل ىذا االنسبلخ السادس فيما يسمى –انسبلخات جرت في حياتو، والسادس خفي 
، أما عن االنسبلخات  -بالحرب العالمية كيف أثرت في ميولو العدمي وعبلقتو بأدولف ىتمر

 : الخمسة فيي كالتالي

رحيمو من بمدتو رازينارؼ التي كان يرػ فييا الفردوس، فقد كانت  : / االنسالخ األول1
را، فما يؤكد أنو كان يميو كثي" أيام طفولتو ىي األفضل عمى اإلطبلق بالنسبة إليو حيث

أن بيتو  كانت ىواياتو يا ترػ؟، يقول أنو كان يحب لعب كرة القدم ولكن بجماجم بشرؼ، ذلك
، ىذا 1"كان يقع بالقرب من المقبرة وكان من عاداتو مشاىدة مواكب الدفن أثناء مرورىا

االرتباط بين سيوران والموت جعل "عالم الموت مألوفا لو، وكان حفار القبور يعيره لمتسمية 
وكانت تمك ، "يشعر بحزن كبير، إن رحيمو من بمدتو جعمو 2ذلك النوع الغريب من الكرات"

أول المحن التي تركت في نفسو وفي كتاباتو فيما بعد أثرا ال يمحى، لقد عاش سيوران بذلك 
المدينة طراره إلى الرحيل إلى سيبيو ض(، بأتم معنى الكممة.. حين اذور)لحظة اقتبلع ج

ك واجو معنى التحول األول، فقدان الطفولة بشكل قاس ونيائي، االنسبلخ من الكبيرة.. ىنا
 ، حيث لن يعود إلى مسقط رأسو مجددا.3كيان إلى كيان"

ال يخفى عنا أن سيوران قد عاش طفولة متناقضة، ذلك أن  : / االنسالخ الثاني2
ظنيا بالديانات،  والده كان قسا في كنيسة أما والدتو فقد كانت تظير ذلك االمتعاض وسوء

                                                           

قالة الصحفية والدراسة النقدية والقصة، قام برتمجة بعض أعمال ( لو إسهامات يف ادل0624)*شاعر تونسي
 ادلياه كلها بلون الغرق، مثالب الوالدة، اعرتافات ولعنات، اتريخ ويوتوبيا.: سيوران

  .11ص ،2002ت. آدم فتحي، منشورات اجلمل، أدلانيا، د.ط،  ،"ادلياه كلها بلون الغرق"إميل سيوران، -
، 0، أبو ظيب، ط)كلمة( اليأس"، ت. وليد السويركي، ىيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث اننسي ىيوسنت، "أساتذة 1

 .65، ص8108
 .65ادلرجع نفسو، ص 2
 .16إميل سيوران، "ادلياه كلها بلون الغرق"، مرجع سابق، ص3
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نكاره، ىذا زرع فيو التناقض الذؼ يميز شخصيتو، ومن  فعاش سيوران صراعا بين الدين وا 
حمي الوطيس بين األم وبين سيوران ذات يوم، فصرخت "في مرحمة العشرين من عمره و ىنا 

، 1"«لو كنت أعمم ماسيؤول إليو حالك ألجيضتك منذ شيور الحمل األولى  » : في وجيو
، فيو لم يحمميا محمل الغضب بل جعمتو تيا بو أمو قد أثرت فيو كثيراالجممة التي خاطبىذه 

يشعر بمدػ سخرية األمر، حيث أن قرارا كيذا بإجياضو قادر عمى أن يجعمو غير موجود، 
"لقد وضعتو تمك الكممات في مواجية تحول آخر، وكيف أن وجوده مجرد عبث فقط، 

مأنينة، طمأنينة النفس، ذلك اليقين الخفي بأنو لم يوجد عبثا، انسبلخ ثان، االنسبلخ من الط
يموت قبل أن يولد، أن ُيمقى بو خارج الرحم لمجرد رغبة أو  ىكذا إذن كان من الممكن أن

نزوة.. ظمت تمك العبارة تسكن أعماق سيوران.. حتى أعاد صياغتيا.. بعد سنوات طويمة 
، تمك العبارة جعمتو 2"«ا باستثناء أن أكون أبا في وسعي أن ارتكب الجرائم كمي » : قائبل

يتخذ ذلك الموقف السمبي من فعل الوالدة حيث بدا ذلك الرفض واضحا في كل كتبو 
 وباألخص كتاب مثالب الوالدة.

بعد انتقالو إلى سيبيو ومكوثو فييا حتى أنو تعّود عمى تمك  : / االنسالخ الثالث3
عرف سيوران أول أعراض "المدينة، سافر إلى بوخارست لدراسة الفمسفة، في ذلك الوقت 

مرض األرق فقدان  : المرض الذؼ سيصاحبو إلى النياية والذؼ سيغير نظرتو إلى كل شيء
ساعات التي تمضي، خاصة وأنو كان ، الذؼ جعمو يشعر بمدػ ثقل تمك ال3"نعمة النوم

"فّكر في  و قدأن درجة يعاني دائما من القمق الذؼ جعل تمك الميالي تمر عميو بصعوبة  إلى
تحويل ليالي األرق الطويمة  : االنتحار ، لكن فيما بعد ما سيجد الحل، العمل بنصيحة نيتش

تمك األفكار السمبية التي  ، فقد وجد في الكتابة الممجأ والمخمص من4"إلى وسيمة لممعرفة
كانت تعشش في دماغو  فاختار أن ينتحر بطريقتو أال وىي إخراج تمك األفكار في شكل 

                                                           
 .01إميل سيوران، "ادلياه كلها بلون الغرق" ، مرجع سابق، ص1

 .00ادلرجع نفسو، ص 2
 .08-00ص ص ادلرجع نفسو،  3
 .08الكرجع نفسو، ص 4
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كتابة "وفي تمك الفترة ألف بالمغة الرومانية كتابو األول )عمى ذرػ اليأس( الذؼ نشره سنة 
ة، ليست ، إن تجربة األرق التي مر عمييا سيوران جعمتو يفيم "بطبلن الفمسف1"1934

ساعات السير في آخر األمر سوػ حيز ال ينتيي من رفض الفكر لمفكر، إنيا الوعي وقد 
، ألن األرق أحيانا كثيرة يكون بسبب التفكير المفرط، إنو يجسد فشل الفمسفة 2ضاق بالوعي"

يكون لمفمسفة أؼ تأثير إليقافو، وكأنو تمرد ذلك التفكير عن نطاقو فبل والفكر، حيث يخرج 
 كر عمى الفكر.الف

فيما بعد تمقى سيوران منحة في معيد بوخارست في فرنسا بعد  : / االنسالخ الرابع4
أن كان مقيما في برلين، وعند إعداده ألطروحتو في فرنسا كان يواصل تأليف كتبو بمغتو األم 

من األفضل أن يكون المرء  : اإليطالية، لكن حدث تغير حيث أنو توصل "إلى يقين موجع
، وكأنو شعر بأن 3"مؤلف أوبريت عمى أن يكون صاحب ستة كتب في لغة ال يفيميا أحد

ىكذا أخذ سيوران مجيوده في الكتابة ذاك لم يتمق قراء لو ولم يجد آذانا صاغية لمآسيو و"
الخروج من  : طريق تحولو الجديد، انسبلخو الرابع والحاسم، انسبلخو االختيارؼ ىذه المرة

ما يعني ذلك من إحساس الغربة والتمزق لن يفارقو  علغة إلى لغة، أؼ من ىوية إلى ىوية م
أصبح أيضا غريب المسان خاصة وأن الكتابة  فقد ناىيك عن غربتو عن وطنو 4"مدػ الحياة

بالنسبة إليو كانت وسيمة إلخراج مكبوتاتو، وسيمة لمحديث مع نفسو، أصبح إذن غريبا حتى 
 . بمغة غير لغتو األمنفسو باختياره الكتابة عن 

إن بدايات سيوران في التأليف لم تعرف رواجا كبيرا بين  : / االنسالخ الخامس5
القراء، خاصة أنو لم يكن ذلك الشخص االجتماعي الذؼ ييوػ المقاببلت والظيور لمعمن، 

فيو عمى النقيض تماما من سارتر الذؼ كان أياميا سيد المشيد، لم يؤمن سيوران بالشارع "

                                                           
 .08إميل سيوران، "ادلياه كلها بلون الغرق" ، مرجع سابق، ص 1
 .00-08ادلرجع نفسو، ص ص  2
 .01ادلرجع نفسو، ص 3
 .01ادلرجع نفسو، ص 4
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، حيث أن سيوران كان يرػ بأن 1"أو بالرأؼ العام وىو من ىذه الناحية تمميذ نيتش النجيب
الُكتاب المميزون ىم من لم يكن ليم قراء كثر، لكن من ناحية أخرػ كان يريد سيوران أن 

في ضمن ما يسمى  من فئة الشباب لذلك أراد نشر كتابو "رسالة في التحمل" يكون لو قراء
بكتب الجيب التي كانت رائجة بين الشباب، مما جعل كتابو يعرف إقباال كبيرا وانتشارا 

خاصة الشباب مرتادوا سمسمة كتب الجيب، وىذا ما جعمو يشعر بالتكريس وكان ىذا قبل 
إلى أسطورة لن تجد من يحاربيا بعده ولعمو انسبلخو  وىا ىو بموتو يتحول"وفاتو بقميل 

  " حيث غادر ىذا الوجود كشخص ولكن اسمو لم يغادره.األخير

ىذه كانت االنسبلخات التي مر بيا سيوران حسب تقسيم آدم فتحي، ونحن نجمل 
أغمبيا تحت سبب واحد أال وىو الحرب العالمية التي كانت سببا في أن تخمى سيوران عن 

و ولم يستطع العودة إلييا مجددا، وكأنو كان يعيش المنفى، كل ىذه االنسبلخات جعمت بمدت
ذؼ يحافع أحب الفكر ال »"  : منو فيمسوفا أكثر عمقا جعمت كتاباتو تحمل ألم الجرح، لقولو

تمك الكتابة التي تحافع عمى ذلك العمق الذؼ يحمل في طياتو  2"« عمى نسيم المحم والدم
 حزنا ويأسا، إنيا الكتابة الحقيقية الناتجة عن خبرة وتجربة.

كل ىذه المحطات قد ساعدت في تأسيس الفكر العبثي والعدمي لدػ إميل سيوران، 
اتسمت لكن لماذا يتم وصف فمسفات مثل فمسفة سيوران ومن سبقو من العدميين والذين 

فمسفتيم بالعمق بأنيا كانت تشاؤمية؟، أليست التشاؤمية نتاجا عن تراكمات الواقع عند 
الفيمسوف فقام بإخراجيا أفكارا؟، إن التشاؤم ىو إفراط في الواقعية وتعمق فييا، إنو الواقع 

 يتحدث دون تزييف أو نفاق.

فمسفتو بأنيا لم  فكل من يقرأ كتب سيوران بعمق وتروؼ سيتوصل إلى فيم المقصد من
تكن تشاؤمية بالمعنى السمبي، بل ىي تجعمنا نقوػ عمى احتمال الواقع بصورتو الحقيقية 

                                                           
 .02إميل سيوران، "ادلياه كلها بلون الغرق" ، مرجع سابق ، ص 1

2
Emil cioran, ‘’On the heights of despair”,  T.Ilinca zarifopol-Jonhston, The university of 

chicago , chicago and london , 1992, w.p, p16. 
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ونأخذ احتياطاتنا من أؼ مكروه سيصيبنا دون التشبث بأكاذيب تصور لنا الواقع من الجانب 
في  الجميل فقط وعند االصطدام بمجرد حادثة سيئة سينيار المرء ألنو لم يأخذ احتياطاتو

تقبل الواقع الذؼ يزاوج بين الموجب والسالب، إن ىذا النوع من الفطنة والتعمق الذؼ يسمونو 
سطحيا )بالتشاؤم(، لو فائدة نفسية لمفرد فيجعمو أشد قوة وتعقبل في تحمل مشاكل الواقع 
يجاد حل حكيم ليا، كما أن توقع االحتماالت السيئة تجعل المرء يكتسب مناعة نفسية،  وا 

ا كانت أحداث الواقع سيكون مستعدا ليا وسيتجنب االنييارات النفسية، لكن يبقى ذلك فميم
الفعل جيدا عندما يخدم المرء، أما عندما يجعل منيا مأساة متتالية ال سعادة فييا فإن ىذا 

 سيكون الوجو السمبي لمتشاؤم.
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 .مأساة أن يولد اإلنسان : ثانيالمبحث ال

واقعية الفمسفة التشاؤمية يدعونا إلى استحضار الفمسفة العدمية عند إن الحديث عن 
سيوران والذؼ يمقب عند األكثرية برسول العدم نظرا لفمسفتو التي تصب أىدافيا دوما في 

 مجرػ العدمية.
إنو يعيد طرح سؤال الكينونة، لماذا ىذا الوجود؟، حيث يرػ بأن النياية الحتمية ليذا 

نظرة سمبية وأنو ال جدوػ منيا، حيث  لمحياة يجعل نظرتو، وىذا ما العالم ىي البلشيء
في ىذا العالم، لماذا يجب أن يكون لدينا  شيئاأنا ال أفيم لماذا يجب أن نفعل  »" : يقول

1"«أصدقاء وتطمعات وآمال وأحبلم 
، إن سيوران يحاول التخلص من تلك النظرة  

من خالل تأثره بالفلسفة ذلك التراجيدية التي ألبسها الغرب حول مفهوم العدم مبينا 

ال يحمل تمك الداللة  (بل في نظر الشرق عموماالعدم في نظر البوذية ) »" : الهندوسية قائال
ة سخي بسعادة ال مادة ليا وال قوام وال الكارثية التي ننسبيا إليو، إنو ال وجود فائق اإليجابي

2"«نقطة ارتكاز في أؼ عالم من العوالم 
حيث يتحرر كل ما ىو  "النيرفانا"إنو الخبلص ، 

موجود من القيود الزمكانية التي صنعتيا لو الكينونة ليصبح ال شيء، وما أثقل كممة 
البلشيء ىذه عند سيوران، حيث أنو يفضل أن يكون ال حدث بدل أن يصبح محاصرا في 

3""إنو يساوؼ العذاب ىذا الوجود، إنو يعتبر أن وجود المرء ىو نفي وقيد لحريتو
، لذا فهو 

الخبلص ينيي كل "» : من أن يحل الخبلص لتحرير اإلنسان حيث يقوليرى بأنه البد 
، إن راحة اإلنسان في إعبلن نيايتو وخروجو من عالم الوجود، لكن بالرغم 4«"شيء وينيينا

ف ما ىو إال عندما من ذلك إال أنو يرػ في الموت أيضا التباسا ال يمكن لئلنسان أن يعر 

                                                           
1
 Emil Cioran , ‘’on the heights of despair’’, T.Ilinca zarifopol-Jonhston, The university of 

chicago , chicago and london , 1992, w.p, p 06. 
 .3بغداد، د.ط، د.س، ص-عرتافات ولعنات"، ت.آدم فتحي، منشورات اجلمل، بًنوتا"إميل سيوران،  2
 .013، ص8102، 0بغداد، ط-إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، ت. آدم فتحي، منشورات اجلمل، بًنوت 3
، 8101، 8إميل سيوران، "لو كان آدم سعيدا"، ت. دمحم علي اليوسفي، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، ط 4
 .80ص
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سيجعمنا نمقي نظر عمى تحميل سيوران لمسيرة اإلنسان حيث نستطيع  ماا يسبر غوره وىذ
 : تقسيميا إلى ثبلث مراحل

o لمرحمة األولى وىي مرحمة ما قبل الوجود أو ما يسمى بالزمن الفردوسي الذؼ ا
دائما ما يحن إليو سيوران، الحنين إلى ماضي اإلنسانية حيث ال وجود لئلنسان بعد، 

الفردوس قبل مجيئو إلى ىذا الوجود، ىذا بالنسبة ألول  أؼ عندما كان اإلنسان في
 إنسان، أما بالنسبة لباقي البشرية فتتمثل في لحظة ما قبل الوالدة.

o  المرحمة الثانية تتمثل في الرحمة من الفردوس والمكوث في األرض حيث
أصبح اإلنسان كيانا في ىذا العالم، أما بالنسبة لباقي البشرية فتتمثل في لحظة 

الدتيم، في كمتا الحالتين سواء في حالة اإلنسان األول أو في حالة باقي البشر فقد و 
 اضطر اإلنسان إلى تقبل كونو موجودا وأن يتأقمم مع ىذا العالم.

بعد  »"  : إن الجمع بين هاتين المرحلتين هو ما سيسميه سيوران بالتاريخ، حيث يقول
ن خانتو أن أفسد اإلنسان األبدية الحق سقط في الزم ن، حيث تمكن من العبث حتى وا 

1"«تدعى التاريخام والتكيف، إن عممية ذلك السقوط البحبوحة، الثابت أنو حقق االنسج
 نذإ، 

سيحدث  عما غير متيقنين" اذا كانت ىي األخيرة ألننا  ةتتبقى لدينا مرحمو ثالثة وأخير س
سقوط من عالم الى عالم، وال  عد سقطة أخرػ،تي ت"أال وىي مرحمة ما بعد الموت وال، بعدىا

 : عن اإلنسان في ىذه المرحمة يقول سيوران ،ندرؼ اذا كان فعبل سقوط أم ىو ارتفاع وسمو
ن كان يصعب تقدير مداه، ىذه المرة لم يعد األمر  »" لكن ثمة سقطة أخرػ تنتظره وتيدده وا 

يتعمق بسقوطو من األبدية، بل من الزمن، والسقوط من الزمن يعني السقوط من التاريخ، إنو 
2«"الصيرورة المعمقة 

إن المرحمة الثالثة التي يمر بيا اإلنسان تتميز بغموض كبير يجعمنا ، 
ف منيا سوػ أن مصير اإلنسان سيبقى مجيوال إلى أن يخوض رحمة الموت، لذا ال نعر 

الموت جوىرؼ ن "إ فالمرحمة الثانية ماىي إال تمييد لممرحمة الثالثة، مرحمة ما بعد الموت،

                                                           
 .01، مرجع سابق، ص "إميل سيوران، "لو كان آدم سعيدا 1
 .01إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات"، مرجع سابق، ص  2
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نيا سيوران  ، ومن1"في الحياة، مما يجعميا طريق لمموت ىنا فقد تبمورت لنا الرؤية التي كوَّ
 »" : حول الكينونة والوجود بصفة عامة حيث يمخص ميمة البشرية في ىذا الكون في قولو

، إنو يرػ 2"«فجأة اتضح لي أن ميمتنا تتمثل في مبلمسة الغبار بحثا عن سر ال جدَّ فيو 
التعمق والتأمل فييا وفي الوجود  بأن حياة اإلنسان رحمة بحث عن سر ليذه الحياة وبعد

سيخمص اإلنسان إلى أن نتائج ىذه الحياة موجودة في مقدماتيا، أؼ أنيا تحصيل حاصل، 
وسرىا الذؼ نبحث عنو واضح لمعيان، ال وجود لشيء يميزىا، إنيا البلجدوػ في أقصى 

ؼ فعل ألنو صورىا، ليذا يدعونا سيوران إلى البقاء متفرجين فحسب وأن نكف عن القيام بأ
كوستنتين نويكا محادثا صديقو الكاتب والفيمسوف الروماني  »" ال جدوػ منو، حيث يقول

ن ىذا العالم ال روعة فيو  : 1101-1191 ، إنو يشبو ىذا العالم 3"«...إنني رجل عاطل وا 
بالكابوس الذؼ عمينا مواجيتو إلى أن يحين موعد استيقاظنا منو، وبما أنو مدرك بأن ىذا 

 : جود ما ىو إال كابوس خيالي فيو يختار أن يبقى متفرجا إلى أن ينتيي منو حيث يقولالو 
فبلن اما انفك يمومني عمى أني أتصرف كمتفرج ال أشترك في أمر ال أحفل بجديد،  »"

ألنو  4"«، لم يدرك معنى جوابي. حسبني متواضعا لكني ال أريد تغيير شيء إطبلقا  : أجبتو
أنا ال أفعل شيئا، ىذا متفق عميو لكني  »" : لم يدرك مدػ عمق عدم الفعل، يقول أيضا

، يمكن أن ندرج ىذا 5"«أنظر إلى الساعات تعبر وىذا أفضل من أن أسعى إلى تأثيثيا
الساعات عمى ضمن فمسفة الفعل لدػ سيوران حيث أنو يفضل تأمل العالم والتفكير ومراقبة 

مك الساعات بنشاط ما، وسنعرف بأن ذلك التفكير يفرض نفسو عند سيوران أن يقوم بمؤل ت
، لكن بالرغم مما 6"الوعي منفى"البلوعي وطن،  : وىو ما يسمى بالوعي، إن الوعي جحيم

                                                           
1
 Emil Cioran, ‘’le livres des leures’’, Gallimard, France, 1992, S.I, p05. 

 
 .51اعرتافات ولعنات"، مرجع سابق، ص"إميل سيوران،  2
 .81، ص8101، 0بغداد، ط-ويوتوبيا"، ت. آدم فتحي، منشورات اجلمل، بًنوت إميل سيوران، "اتريخ 3
 .18إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات"، مرجع سابق، ص 4
 .16مرجع سابق، ص إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، 5
 . 021ادلرجع نفسو، ص 6
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إال أنو   1"إنو الخنجر في المحم ،"الوعي أكثر بكثير من شوكة نجنيو من عذاب حيث يكون 
"فالوعي ىو الرذيمة  سيبقى الوسيمة الوحيدة التي تحرر اإلنسان وبيا سيدرك خداع ىذا العالم

، يصف سيوران الوعي بالرذيمة ألنيا ىي 2"الوحيدة التي تتيح لك أن تكون حرا في صحراء
السبب في مجيء اإلنسان إلى األرض وكذلك بسببيا ستنغَّص حياة اإلنسان، إال أن تمك 

رذيمة ستبقي عمى حرية اإلنسان، لكن أين؟، في صحراء الوجود، أؼ أنو ال مناص من ال
 العذاب.

بحيث يصبح  3""حصيمة كل إحساس بالضيق كذلك يرجع سيوران الوعي إلى أنو
أنا إال إذا كنت تحت أناؼ أو فوقيا، وقت -ال أكون أنا »" : االنفعال برىان لموجود لقولو

فاستقرار  4"«الغضب أو وقت االنييار، عندما أكون في مستواؼ ال أدرك أنني موجود
اإلنسان ال ينم إال عن كائن ال يشغل نفسو بالتفكير ولم يدرك بعد مدػ ىول وجوده، لذلك 

أن نقول شيئا يمكن اليمس بو في أذن "ليس عمينا أن نرغم أنفسنا عمى عمل، عمينا فحسب 
، وداللة ىذا القول أنو عمى اإلنسان أن يكون عميقا بحيث أنو لن يفعل 5"سكير أو محتضر

ومّثميا في شخصية شيئا سوػ أن يقول الحقيقة التي سيدركيا اإلنسان لحظة انكسار وسمب 
تي تعتبرىا مرضا عمى ومن ىنا تأتي نظرة سيوران النافية لئلرادة وال ،السكير والمحتضر

نمح عمى  »" : العكس من نيتش الذؼ دائما ما كان يتغنى بإرادة القوة والحياة، يقول سيوران
، 6"«أمراض اإلرادة، وننسى أن اإلرادة مشبوىة في ذاتيا، وأنو ليس من الطبيعي أن نريد 
ورة بدئية ومن خبلل الحديث عن اإلرادة وعن موقف سيوران من ىذا الوجود ستتبدػ لنا ص

                                                           
 .30إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 1
 .05ادلرجع نفسو، ص 2
 .44، مرجع سابق، ص"إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات 3
 .82إميل سيوران، "لو كان آدم سعيدا"، مرجع سابق، ص 4
 .16إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 5
 .62إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات"، مرجع سابق، ص 6
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عن ما موقف ىذا األخير من فعل الوالدة؟ وعن أية إرادة ينتج ىذا الفعل؟ وىل عبثية الحياة 
 وعدميتيا تستحق أن يتكاثر اإلنسان ويحفع نسمو؟

، يضع سيوران فعل الوالدة موضع 1"«لماذا كل ىذا؟ ألني ولدت  »" : يقول سيوران
التساؤل، لماذا كل ىذا العالم؟ ولماذا نتحمل مشقة عيشنا فيو، كل ىذا يرجع إلى سبب وىو 

من أية إرادة تنبثق الرغبة في ، الوالدةالذؼ أوجد اإلنسان في ىذا الوجود، ىذا السبب ىو 
ي الوالدة من خبلل إنجاب فرد بشرؼ إلى ىذا العالم؟، يمكن أن نمخص أسباب الرغبة ف

 : سببين أساسيين ىما
/ السبب األول وىو أن الوالدة ناتجة جراء غريزة البقاء والتي تتمتع بيا كل 1

، فاإلنسان ال إراديا يمتمك ذلك التشبث بالحياة والرغبة في ترك أثر لو مما الحية الموجودات
 يجعمو يمجأ إلى إنجاب أفراد يذكرونو.

و ما يمكن التعبير عنو في لفع األنانية، ألن الرغبة في ترك / أما السبب الثاني في2
أثر لئلنسان عن طريق إنسان آخر ال يكون إال أنانية، فمماذا يتم التضحية بإنسان لم يوجد 

 بعد؟ وبأية صفة يتم الحكم عميو بأن يوجد دون أن يختار ىذا األخير مصيره؟.

اإللحاح عمى الوالدة ليس سوػ شغف بالمعضل مدفوعا بو إلى  »" : يقول سيوران 
ففضول اإلنسان يجعمو يرغب في اختبلق المشاكل وسبر أغوار ما ىو  2"«درجة اإلقراف 

يمكن إدراج ىذه النظرة الرافضة  ممتبس عمى الرغم من معرفتنا بأنو يقودنا إلى البلشيء،
ال توجد سوػ دوافع غير دة أو ضد النسل،  "بالمناىضين لمواللفعل الوالدة ضمن ما يسمون 

، ومن ىنا يتوافق سيوران مع العديد من الفبلسفة الذين أبدوا رفضيم لموالدة 3"محفزة لمعيش
في »" : ومن بينيم شوبنياور ، يحمل لنا سيوران الوالدة وسبب رفضو ليا من خبلل قولو

زمن ما لم يكن الزمن موجودا، يعد رفض الوالدة ليس سوػ حنين إلى ذلك الزمن ما قبل 

                                                           
 .14إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 1
 .83نفسو، ص ادلرجع  2

3
Emil Cioran, On the heights of dispair, Op Cit, p07.  
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، فمو ُخيِّر سيوران بين الزمن قبل الوجود وقبل أن يقبل بيذا الجسد وبين حياتو في 1"«الزمن
، الختار بطبيعة الحال حياة ما قبل أن يوجد، ما قبل 2""طريق لمموتالوجود التي ما ىي إال 

، وبالتالي فيو 3""ال يوجد أؼ وسيمة لمبرىنة بأن الوجود أفضل من عدم الوجودعي، ألنو الو 
من المستحيل أن نشعر بزمن لم نكن فيو، من ثم تعمقنا بالشخص الذؼ كنا قبل " : يضيف
في زمن ما قبل  5""استطعنا أن نولد قبل اإلنسان ، إنو يرفض الوالدة و يرجو لو أننا4"أن نولد
 الوجود.

ن قصة مأساة اإلنسان عند سيوران تبدأ مع فعل الوالدة، ما فائدة أن يولد المرء في إ
"لماذا نعيش مع العمم أننا  : عالم وىمي يتسبب فقط في عذاب اإلنسان؟، يتساءل سيوران

، ما الفائدة في إنجاب كائن مصيره الفناء؟ لماذا ىذه الرغبة في الغرق في 6"سنموت
، ليس 7"«أبدا كيف يمكن لممرء أن يعيش وىو يعمم أنو ليس خالدا لن أفيم  »" : الكاوسه

عمينا أن نقرر ىذا القرار المصيرؼ وأن نوقض شخصا من سباتو في األبدية و أن نجمبو 
كمولود في ىذا الكون، ومن ىنا فإن سيوران يعتبر الوالدة بأنيا أفظع و أقذر جريمة يرتكبيا 

، بأؼ قسوة 8"«اقترفت كل الجرائم باستثناء أن أكون أبا»" : البشر عمى مر التاريخ لقولو
أن ترػ  : فالوالدة والقيد مترادفاننرغم شخصا ونحاصره بيذا الوجود، إنو فقدان لحرية أبدية "

، لذلك فحتى لو تم االفتراض بأن سيوران قد يقوم بتمك 9النيار يعني أن ترػ األصفاد"
رؤيتي لممستقبل واضحة إلى حد أني، لو كان لي »" : ر عنيا في قولوكفّ الجريمة إال أنو سي

                                                           
 .81إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 1

2
Emil Cioran,’’ le livres des leurres’’, Op Cit, p05. 

 .03إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات"، مرجع سابق، ص 3
 .83سابق، صإميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع  4
 .33ادلرجع نفسو، ص 5

6
Emil Cioran, ‘’les livres des leurs’’, Op Cit, p11. 

 *الفوضى.
 .803إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 7
 .00ادلرجع نفسو، ص 8
 .831ادلرجع نفسو، ص 9
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، وبقراءة أخرػ كأن سيوران يرػ بأن المخمص الذؼ من 1«أطفال لخنقتيم عمى الفور
المفروض أن يأتي ليخمص البشرية بدل المسيح بالنسبة لمديانة المسيحية وبدل اإلنسان 

لحياة األطفال، ىكذا يتم األعمى بالنسبة لنيتش ىو ذلك الشخص الذؼ سيضع حدا لموالدة و 
سوف تحل نياية اإلنسانية حين يصبح الجميع »" : إنقاذ البشرية من سطوة الوجود، يقول

" أؼ أنو يقصد بأن خبلص اإلنسانية سيحين لما يقتنع ويكف كل البشر عن اإلنجاب، «مثمي
إذن ، 2"«أولئك األطفال الذين لم أرغب فييم، لو يعممون بأؼ سعادة ىم مدينون لي»"

، إن 3"«الخبلص ينفي كل شيء وينفينا»" : تكمن في الفناء لقولوعند سيوران فالنيرفانا 
سيوران يقيس تطور البشرية عمى حسب درجة ذعرىم من الوالدة ورفضيم ليا، ألنو كمما 
 : ازداد رفض اإلنسانية ليذه األخيرة كمما اقتربت من النضج والذؼ يؤدؼ إلى الفناء لقولو

ليس من برىان عمى ما بمغتو البشرية من تقيقر أفضل من استحالة أن نعثر عمى شعب »"
،عمينا 4"«واحد أو قبيمة واحدة ما زالت الوالدة قادرة عمى أن تثير فييا الحداد أو المناحات 

أن نبكي عند والدة اإلنسان وليس عند موتو، ألن موتو ىو خبلصو أما والدتو فيي سجنو، 
  : يقول سيوران

، إلى أؼ مدػ بمغ حع ىذا 5"«ليتني أكون حرا إلى حد الجنون، حرا مثل وليد ميت»"
أمام القبر تفرض نفسيا ىذه »" : الوليد، إلى درجة أنو نجى في آخر دقيقة من ىذا العالم

الكممات، لعب، خديعة، مزحة، حمم، يستحيل أن نفكر في أن وجودنا ظاىرة جدية، ثمت 
ال : غش منذ البداية.. يجدر بنا أن نكتب عمى واجيات المقابر يقين في أن ىناك عممية

كل اإلنجازات وكل  : ، مجرد التخمين وتخيل األمر لوىمة6"«شيء مأساوؼ، كل شيء وىمي

                                                           
 .030إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 1
 .03ولعنات"، مرجع سابق، ص اعرتافات إميل سيوران، "2

 .80، مرجع سابق، ص "إميل سيوران، "لو كان آدم سعيد 3
 .16إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 4
 .02ادلرجع نفسو، ص 5
 .014ادلرجع نفسو، ص 6



 تجليات السخرية في فلسفة سيوران                                  ثانيلاالفصل 
 

 

46 

ما ىو موجود سينتيي وسيصبح عدما، كل تمك األحبلم واألىداف التي سطرىا اإلنسان 
ما نفس المآل، وال فائدة من التفكير في غدت ال شيء، ال فرق بين الفشل والنجاح مادام لي

المستقبل ألنو ال أىمية من إشغال الذىن بما ال يستحق، ىذا يحيمنا إلى زىد المتصوفين في 
ىذا العالم، الذؼ يعتبرونو مجرد شيء فان، ويحّنون إلى النياية التي تتحرر فييا روحيم، 

ترػ بأن ىذا العالم شر، واالنعتاق يكون مثميم مثل الزىد الذؼ نجده في الديانة البوذية، التي 
 .ما بعد الحياة

تأسيس »" : أن يصبح المرء رب عائمة، يا لو من حمل إلى درجة أن سيوران قال
، استعمل ىذا الوصف متيكما من مدػ 1"«عائمة، اعتقد من األسيل تأسيس إمبراطورية

يصبح إنشاء إمبراطورية من صعوبة أن يحمل المرء عبء تكوين أفراد لم يوجدوا بعد، بحيث 
الصفر أرحم لو من تأسيس نواتيا أال وىي األسرة، بحيث نجد في أبسط األمور بدييية تعقيدا 

 أكبر مما نجده في األمور العظيمة شكبل.

ومن ناحية أخرػ لماذا عمينا أن نزيد من عدد البشر، طالما أن اإلنسان حسب سيوران 
جنسو، إن سيوران يدعونا إلى استشراف مستقبل اإلنسان كائن ال يطاق ميال إلى إزعاج بني 

أن نرػ في كل رضيع نسخة قادمة من »برؤيا فييا خذالن من ىذا األخير " ،وىو رضيع
فبل داعي من أن نأمل بأن تصير اإلنسانية عمى حال أفضل ألن  2"«ريتشارد الثالث

فكرة نظرية ال يمكنيا أن  ، والتسامح اإلنساني يبقى مجرد3"اإلنسان ال يميل إلى الخير"
تتحقق عمى أرض الواقع ، كما أنو ال فائدة من البيداغوجيا ألن الميل نحو الشر ىو ميل 

 ،تعميم الطفل كيف يكون خّيرا ألن ذلك لن يكبح ميولو الشريرةفطرؼ وليذا فبل فائدة من 
ة محل السخرية وىذا ما يجعل سيوران يضع الوالد وبالتالي ال فائدة من عالم يسكنو الشر،

ما »" : حيث شبييا بالياوية التي ال تنضب، يقول وىو يسخر من مسيرة اإلنسان في الوجود

                                                           
 .21سيوران، "لو كان آدم سعيدا"، مرجع سابق، ص 1
 .000ص إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات"، مرجع سابق، 2

3
Emil Cioran, ‘’Le mauvais démiurge’’, Gallimard, France, S.I, 1989, p09. 
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أعرفو في الستين كنت أعرفو أيضا في العشرين، أربعون سنة من العمل الطويل وغير 
، ىكذا صّور لنا سيوران حياة اإلنسان والتي عمى الرغم من متاعبيا 1"«المجدؼ، لمتشبث

ليست الشيخوخة »بيا حتى الوصول إلى الشيخوخة، " ةمتشبث ية تبقىوروتينيا إال أن اإلنسان
بحيث ستصبح الشيخوخة طريقة الحياة  2"«في النياية إال القصاص منك، ألنك عشت

 لبلنتقام منا.

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .00إميل سيوران، مثالب الوالدة، مرجع سابق، ص 1
 .28إميل سيوران، لو كان آدم سعيدا، مرجع سابق، ص 2
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 تجليات السخرية في فلسفة سيوران.: ثالثالمبحث ال
لفكرة الوالدة وتشاؤمو من ىذا العالم الذؼ أصبح منفيا فيو، بعد رفض إميل سيوران 

فإنو وببل شك سيفكر كأغمب العدميين في وضع حد لحياتو، فمطالما راودتو فكرة االنتحار 
كحل لمتخمص من ىذا العذاب الذؼ تسببت فيو والدتو، فيو يرػ بأن خطيئة اإلنسان التي لم 

و سيوران خطو غالبية المتشائمين ويسمم بفكرة أنو ُولد، لكن، ىل سيخط : تكن بيده ىي
 االنتحار؟

 : السخرية كمنهجأ/ 

لم يرغب في  ولكنوىو الحل األمثل ليس عمى غير المتوقع، يرػ سيوران بأن االنتحار 
القدح في ىذه الفكرة، فنراه أيضا قد كان يمجدىا ألنيا ىي السبب في إبداعاتو، فيو الذؼ 
قال بأنو عندما تأتيو رغبة في إطبلق رصاصة عمى رأسو فإنو يكتب، لذلك فإننا نجد تمك 

 السوداوية التي طبعت كتاباتو.
يرػ بأن لواله لكان قد قتل إن عدم اختيار سيوران لبلنتحار كحّل يعود إلى أنو كان 

نفسو منذ زمن، ألن فكرة أن ينتحر ستبقى دائما خياره ما دام عمى قيد الحياة، ستشعره بأنو 
حر وىو قادر عمى تحديد مصير حياتو في أؼ وقت أيواصميا أم ال، أما إذا انتحر فسيكون 

 قد استيمك ذلك الخيار.
ار أىم ىذه البدائل نجد اإليمان لذك قام بالبحث عن بدائل أخرػ مغايرة لبلنتح 

في التجارب الحاسمة تساعدنا »" : والفمسفة، لكنو لم يجد فييما الحّل لمأساتو، حيث يقول
، لذا فإنو لم يجد في المسيحية مبتغاه واتجو لدراسة 1"«السجائر بفاعمية أكثر من اإلنجيل

ن، لقد أعجب كثيرا وتأثر البوذية عمى الرغم من أن البوذية تعتبر فمسفة أكثر مما ىي دي
بيذه الفمسفة لكن رغم ذلك لم يعتنق البوذية ألسباب ربما ألن ىناك بعض التفاصيل فييا لم 

 تناسبو.
                                                           

1
 Emil Cioran, ‘’Syllogismes de L’amertume’’, Gallimard, France, S. i,  1987,  p37. 
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ال توجد فمسفة خبلقة، ال تخمق »" : أما من ناحية رفضو لمفمسفة كحّل فإنو يقول
 الفمسفة شيئا، أعني بأنيا يمكن أن تساعدنا باقتراح عالم جديد، لكن ليس بمقدورىا أن تجسده 

، إنو يرػ بأن الفمسفة عقيمة ال يمكنيا أن تنتج لنا معنى 1"«عمى أرض الواقع وتنميو
يدة، لكن تمك الفمسفات ليذه الحياة، فالفبلسفة عمى اختبلفيم كميم يجودون لنا بأفكار جد

تجعمنا نتقوقع ونعيش في عالم غير موجود في الواقع وال يمكن أن يفيدنا عمميا، لذا فيو يراىا 
أستبعد نيتش من »" : كالسراب الذؼ ال يمكنو أن يكون حقيقيا لكنو يستثني نيتش في قولو

 األخير فيما بعد.، بالرغم من أنو سينقمب عمى ىذا 2"«الواضح أنو أكثر من مجرد فيمسوف
بعد فشل الطرق البديمة لبلنتحار فقد زاد ىذا من عدم تحمل سيوران ليذا الوجود وألؼ 
شيء يعتبر من األساسيات وذو ثقل مثمما رأينا في اإليمان والفمسفة، ليذا فقد اختار التوجو 

د عزاءه نحو ما ىو غير أساسي وما ىو بسيط أؼ أنو اختار التوجو إلى اليامش، فإذا بو يج
وال في أن نكون ضحاياىا أو شركائيا، أحمم  لم نعد راغبين في تحمل تبعات )الحقائق(»فيو "

أحمم "، لم يكن يؤمن سيوران بما يسمى بالحقيقة، وتعبيره 3"«بعالم نموت فيو من أجل فاصمة
بعالم نموت فيو من أجل فاصمة" يقصد بأنو يتمنى لو أن الناس التفتوا إلى ما ىو غير 

محوظ وما ال يبدو ذا تأثير لرأوا أن تمك األشياء الصغيرة بإمكانيا أن تغير الكثير، إن م
بأنو بين الناس العمق يكمن فييا، لذلك لم تكن تغويو األسماء الكبيرة وما ىو متعارف عميو 

ذا قيمة، ألنو وجد بأن التعقيد والتعمق الحقيقي يكمن في البسيط، ليذا فإنو اختار السخرية 
نتقام من جبروت الكينونة وكمنيج وجد فييا البديل الذؼ يجعمو يتحمل ىذا الواقع، فَسَخر كا

من كل ما يقيد حياة اإلنسان وينغص حياتو ومن كل الثوابت، ومن ىنا سيحل التشكيك 

                                                           
1
 Emil Cioran,’’ Le livres des leures’’, Gallimard, France, 1992, S.I, p89. 

2
 Ibid, p89. 

 ، ص8110إميل سيوران، "ادلياه كلها بلون الغرق"، ت. آدم فتحي، منشورات اجلمل، كولونيا، أدلانيا، 3
 .83-82ص
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ىذا الوعي الواضح األبدؼ »" : يصف سيوران السخرية قائبلوالنسبي محل اإليمان والمطمق. 
 1"«النيائية الكاوسالخفيف يمؤل 

شكبل لذا يقال عمى أؼ شخص يمتمك روح الدعابة بأنو  إذ أن السخرية تتميز بخفتيا 
خفيف الظل، أما من ناحية المضمون فيي تحمل معاني كثيرة، ىذه ىي  السخرية التي يشيد 

بيا سيوران، إنيا خبلص لئلنسان ألنيا تقوم عمى قمب كل ما ىو جدؼ لتجعمو مضحكا 
تعمم أن »" : تعمم اإلنسان كيف يتحمل مشاكل وعبثية الحياة البلنيائية لقول سيورانوأيضا 

تنظر إلى األوىام عمى أنيا فضائل، الحزن كأناقة، الخوف كذريعة، اإلنسان كذكرػ.. 
ألنو في واقع األمر أن تمك المعاني  2"«المعاناة كتمرين، الموت كامبل كيدف، الوجود كثافة

الحزن كأناقة" ىي تبدو في ظاىرىا "التي نقصدىا بالسخرية تمثل الحقيقة، فمثبل في قولو 
شيء مثير لمضحك لكنو يحمل عمقا كبيرا، فوصف الحزن باألناقة معناه بأننا بالحزن نرتفع 

ثير من األمور غير ونسمو عن األمور السطحية والتافية، الحزن يجعمنا نزىد عن الك
"تمك الوقاحة الدقيقة المسمومة بمقدار، تتمثل في الضرورية، يعرف سيوران السخرية بأنيا 

" ىنا الجرأة التي ، ىو يقصد بكممة "الوقاحة3"فن معرفة التوقف، إن أدنى تعمق يطيح بيا
خرية شك، يراىا الناس وقاحة لقدرتيا عمى تعرية ما يتخفى وعمى كشف الحقائق ألن أول الس

والضحل ىو ما يطمق  4"«السخرية تمرين يعرؼ الضحالة في جدية الوجود»" : لذا فيو يقول
مسمومة" أؼ أنيا "دقيقة عمى كناية لمشيء السطحي، إنيا تكشفو عمى حقيقتو، إنيا وقاحة 

، "تكون في محميا وتحمل نقدا أو رفضا أو استيزاء...إلخ، يرػ سيوران بأن السخرية "فن
تتطمب ذكاء معينا وىذا ما تثبتو الدراسات الحديثة التي ترػ بأن الشخص الذؼ يمتمك ألنيا 

حس الدعابة ومقدرة إضحاك الناس يتمتع بذكاء عالي، تتطمب السخرية أيضا عدم اإلسياب 
                                                           

1
Emil Cioran, ‘’L'ecriture de la mort dans l’œuvre de cioran’’, Constantin grigorut- B.A, 

Supervisor : Dr. John Stout, Mastr of arts, Mcmaster university hamilton- Ontario, French,  

1997, p64. 
2
Op.Cit, Emil Cioran, ‘’Le livres des leurres’’, p80. 

، 8105بغداد، د.ط، -بًنوتاعرتافات ولعنات"، ت. آدم فتحي، منشورات اجلمل، "إميل سيوران،  3
 .085ص
 .32، ص8101، 8إميل سيوران، "لو كان آدم سعيدا"، ت.دمحم علي اليوسفي، أزمنة، عمان، ط 4
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ال فستفقد ميزتيا وال يصبح لمسخرية مفعول،  في استعمال الكممات المضحكة أو التيكمية وا 
حسب سيوران ىي تمك التي تفسح لنا مجاال لمتفكير، ىي تمك التي  ألن السخرية الحقة

أدنى تعمق يطيح بيا فميس عمينا أن نقدم  تحمل عمقا في جوىرىا وليس في ظاىرىا،
ال فمن تسمى سخرية مطمقا.  السخرية في ثوب الجد، ال يجب أن تحمل طابع الجدية شكبل وا 

الضحك ىو المبرر الكبير لمحياة، وعمي »" : يبرز سيوران أىمية السخرية في قولو
القول أنني حتى في أعمق لحظات اليأس كنت قادرا عمى الضحك، ىذا ما يميز اإلنسان 

ففيو نسخر من كل ما ىو موجود إنو ينفي الوجود  1"«عن الحيوان، الضحك ظاىرة عدمية
كير الذات بأن تذ:أفضل وسيمة كي ال تفقد العقل عمى الفور»ويرفضو فيحل مكانو العدم، "

فرؤية أن كل ما يؤرقنا ما ىو إال وىم يجعل من  2"«كل شيء غير حقيقي وسيظل كذلك
المرء أكثر صبرا وىدوًءا ال يقدم عمى أية فعل ألنو سيكون مجرد فعل ال فائدة منو كون ىذا 

"الشعور الحاد بإثارة االستيزاء تجعل من الصعب إن لم يكن من العالم غير حقيقي ألن 
وبالتالي فإنيا ستثبط فعل اإلقدام عمى االنتحار، يقول سيوران  3"ستحيل إتيان أؼ فعلالم

ىل تذكر أيام كنت أطمق تمك الدعابات »" : تاريخ ويوتوبيافي كتاب  نويكامحادثا صديقو 
النارية التي لم تكن تعبر عن رغبة في الفضيحة بقدر ما كانت تعبيرا عن حاجة إلى اليرب 

لو لم أجد ليا متنفسا في الجنون المفظي لما وجدت صعوبة في تحويمي  من حمى حارقة،
"في إجابة لو  ، لقد اختار سيوران الفن ليعبر فيو عن أفكاره المناىضة الساخرة4«إلى رماد
أشار سيوران إلى اإلستطيقا، إلى ضرورة الكذب من  «كيف تتحمل الحياة؟»" : عن سؤال

راحة )...(  عبير)...( في التأكتب ألتفادػ نوبة » : أجل الوجود، ثمة دور تعزية لمفن
 ، لقد اختار سيوران أن ينتحر بطريقتو، بالكتابة، من أجل الخبلص5"«الكتابة انتحار مؤجل

                                                           
 .06إميل سيوران، "لو كان آدم سعيدا"، مرجع سابق، ص 1
 .22إميل سيوران، "اعرتافات ولعنات"، ص 2
 .018ادلرجع نفسو، ص 3
 .82، ص8101، 0بغداد، ط-ت. أمحد فتحي، منشورات اجلمل، بًنوت إميل سيوران، "اتريخ ويوتوبيا"، 4
 .14مرجع سابق، ص "،إميل سيوران، "لو كان آدم سعيدا 5
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عندما يبمغ بو اليأس إلى حد ال يطاق ليخمده في شكل أفكار ساخرة إن 1""إنو يكتب لمضرورة
إنيا نوع من التحايل عمى الحياة التي تتظاىر الكتابة بالنسبة إليو طريق إلى البلكتابة، 

وعمى عكس أغمب الفبلسفة نجد سيوران قد  2والحال أن ال معنى ليا عمى اإلطبلق"بالمعنى 
"وكأنو يعمن أن من كان شظية مثمو ال اختار الكتابة الشذرية إسقاطا عن نفسو وعن الحياة 

المتناثرة في كل اتجاه خاصة في اتجاه يمكن أن يكتب إال بالشظايا، بالشذرات، بالمزق 
، لقد كان ضد النسق الفمسفي الذؼ يقيد الفكر ويجمده، وَحِفل 3"السقوط وىو اتجاه الكينونة

بالفن ألن فيو فمسفة أعمق من الفمسفة بحد ذاتيا حيث نجد فيو حرية أكثر من الموجودة في 
 الفمسفة.

يجمع بين الكتابة األدبية والفمسفية  لذا فقد اتسمت معظم كتبو بالطابع الشذرؼ الذؼ
عمقا، لقد اختار الكتابة الشذرية كتعبير عن السخرية معبرا عن نفسو وعن كتَّاب الشذرة 

ننكب عمى ما سكت عنو الكاتب، عمى ما كان يمكن أن يقول، عمى أغواره »" : بقولو
كَّزة مضمونا وتقول ما ل كممات أقل إال أنيا تكون مرَ مفبالرغم من أن الشذرة تح 4"«الصامتة

في العمن، فبل فائدة لمكتابة عند سيوران إذا لم ُيقل فييا ما ىو  خرون ال يمكن أن يقولو اآل
"إن الكتب الوحيدة التي تستحق أن تكتب ىي تمك التي يؤلفيا أصحابيا دون أن  مكبوت،

اب بصفة الكتّ ومردود مضيفا أن مأساة أيفكروا في القراء ودون أن يفكروا في أؼ جدوػ 
فالكاتب في أول األمر يكتب  5"عامة تتمثل في كونيم يممكون جميورا ويكتبون ليذا الجميور

يكتب لنفسو قبل أن يكتب لآلخرين بالرغم من أن سيوران لم يكن يمتمك جميورا كبيرا فقد ردَّ 
ر "قرائو الذين كانوا متعصبين لو عمى قمتيم ولعمو كان شديد االمتنان وىو يسخمرة عمى 

                                                           
، 8116، 0اجلزائر، ط-منشورات االختالف، لبنان-محيد زانز، "ادلعىن والغضب"، الدار العربية للعلوم انشرون 1
 .30ص
 .13صإميل سيوران، ادلياه كلها بلون الغرق،  2
 .13ادلرجع نفسو، ص 3
 .82ادلرجع نفسو، ص 4
 .12ادلرجع نفسو، ص 5
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إنو يشيد بقرائو بيذا التعبير  1"«ال ييتم بي إال من بو بعض من مّس »" : منيم قائبل
لنا ذلك فيو يقصد بقولو ىذا بأن المّس يعني بو العبقرية، فمن يقرأ سيوران  الساخر، فإذا أوَّ

 إال العميقين المختمفون عن النسخ األخرػ من البشر.
 

 : سيورانتجليات السخرية في فلسفة إميل ب/ 

وعمى غرار ما سبق سيتم عرض بعض آراء سيوران حول مجاالت مختمفة وكيف قام 
"ال أساس وال جوىر بمعالجتيا بمنيج السخرية، فنجده قد سخر من الوالدة والحياة واصفا بأن 

خميط من اآللية والنزوة، اإلنسان روبوت " وقد سخر أيضا من اإلنسان معرفا إياه بأنو2"لشيء
، ويقصد بيذا 3"، روبوت مختل، لنأمل أن يظل كذلك وأن ال يتم تقويمو ذات يومذو ثغرات

العقل والغريزة، وىذا ما يجعمو يتخبط بين الجانبين، ال  : أن اإلنسان مكون من نقيضين
يعرف ماذا يفعل بالتحديد، ورغم ذلك يفضل سيوران أن يبقى اإلنسان عمى ىذا الحال عمى 

صبلحو ىذا اإلنسان الروبوت المسير ليصبح مسيرا أكثر مع إصبلحو،  أن يتم ضبطو وا 
البشر ال ييجرون الجحيم إال إلعادة إنشائو »" : فيصبح اإلصبلح ىنا تقييدا لو، يقول أيضا

 ، ألن الجحيم أصبل كامن في اإلنسان، في وعيو.4"«في مكان آخر
، 5"«سرطان األرضالبشر يتفشى، البشر »" : يقول معبرا عن ىولو من تكاثر البشرية

 واصفا البشر بالمرض العظال الذؼ لن تشفى األرض منو وأنو سريع التفشي نظرا لتكاثرىم.
يتم قياس العمق النفسي لمشعب »" : أما فيما يخص المعتقدات الدينية فيقول     

ق ، ذلك ألنو يرػ بأن الدين ال يحق6"«بدرجتو الدينية، العاطفة الدينية تعّبر عن توتر الروح
                                                           

 .03إميل سيوران، ادلياه كلها بلون الغرق، ص 1
 .56، ص8102، 0بًنوت، ط-إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، ت. آدم فتحي، منشورات اجلمل، بغداد 2
 .810ادلرجع نفسو، ص 3
 .011ادلرجع نفسو، ص 4
 .801صادلرجع نفسو،  5

6
Emil Cioran, ‘’Transfiguration de la roumanie’’, T. Alain Paruit, L’Herne, France, S.I, 2009, 

2009, p159. 
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االستقرار النفسي لئلنسان، ألن اإلنسان المؤمن سيعيش وىو يواجو ىاجس الخوف 
كل إيمان يمارس شكبل والوسواس من الخروج من معتقده ومصيره، وىذا ما يجعمو يقول بأن "

منذ  »"  : ، ناىيك عن سخريتو ونقده المتكرر لمديانة المسيحية قائبل1"من أشكال الرعب
، وىنا يقصد الخطيئة التي تصاحب 2"«ينتقم منا ألنو لم يمت عمى أريكةألفي عام والمسيح 

الحضارة »" : م اإلنسان، يقولذؼ يؤزّ المعتنق المسيحية بأن ال جدوػ منيا ومن ذلك التأنيب 
، ذلك أنو يرػ بأن اإليمان 3"«التي بدأت بالكاتدرائيات ال بد أن تنتيي..بالشيزوفرينيا

ن بأكثر من شخصية.المسيحي يسبب االضطراب ال  نفسي ويجعل من المؤمن منافقا يتموَّ

وفي الحديث عن الحضارة والتطور فدائما ما سنبلحع سيوران في كتبو يعارض تقدم 
ال نستطيع منع أنفسنا من اعتبار اإليمان »" : البشرية، ويرػ بأنو مجرد وىم، فيو القائل

إن رفضو لفكرة التقدم ىذه تعود إلى ، 4"«بالتقدم خرافة، من أكثر الخرافات زيفا وسذاجة
التقدم الحقيقي حينما يحين موعد خبلص  نا سنصل إلىفمسفتو العدمية التي ترػ بأن

فكرة التقدم الوىمية التي يتغنى بيا الغرب ما ىي إال تمويو وزيف لذا فإن اإلنسانية وانتيائيا، 
 5"«ت رائحة زكية، جثة معطرةعفونة ذا : الغرب»" : وتكثيف لمعاناة اإلنسان، يقول سيوران

ألن تطور الغرب وسيطرتيم عمى المجاالت العممية والتكنولوجية لم يأت إال بعد احتبلليم 
في تمك  ميما بدا لنا الغربفلبمدان أضعف منيم وممارستيم ألفظع الجرائم اإلنسانية، 

الصورة الحسنة إال أنو سيبقى عبارة عن محتل بنى  مجده عمى أنقاض جثث اآلخرين، ليذا 
"من يساعد في تشكيل اإلمبراطورية؟ فيو ينظر إلى نشأة الحضارة بتمك النظرة السمبية، 

، ألن إنشاءىا 6المغامرون، المتوحشون، األوغاد، كل من ليس لدييم فكرة عن "اإلنسان"
 األسرة التي تنبثق من فعل الوالدة، كما يرػ بأناال غير إنسانية أوليا تشكل سيقتضي أفع

                                                           
1
Emil Cioran, ‘’Précis de décomposition’’, Gallimard, France, S.I, 7711 ,  p12. 

2
 .83صمرجع سابق، ، "سعيدا لو كان آدم"إميل سيوران،  

 .86"ادلياه كلها بلون الغرق"، صإميل سيوران،  3
 .038إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، ص 4
 .031ادلرجع نفسو، ص 5

6
Emil Cioran, ‘’La tentation d’exister’’, Gallimard, France, S.I, 1956, p13. 
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، ربما ألنيا تشكِّل البشر وتسيرىم وفق نموذج واحد معين مما يؤدؼ 1العولمة ميزلة الروح""
إلى فقدان اإلنسان لذلك البريق الذؼ يميزه كإنسان مستقل عن البقية، فيفقد ىويتو منتحبل 

إلى مجال الفمسفة  سيقودنارح مجددا سؤال اليوية في ظل العولمة، وىذا ما ىوية غيره، ليط
الذؼ تطرق لو سيوران بالسخرية أيضا، إنو يرػ بأن الفمسفة بعيدة كل البعد عن الحياة 

اليومية، حيث نجد بأن الفبلسفة دائما ما يحاكون المثاليات، متناسين أنيم يعيشون في واقع 
و، ومن ىنا فإن سيوران يدعو إلى جعل الفمسفة تبلمس الحياة نسبي ال مجال لممطمق في

م الفمسفة إال في األغوار، في حديقة أو في البيت، عمّ "ال تُ اليومية وتتقرب من اإلنسان، 
مما يعني بأن  2"الكرسي ضريح الفيمسوف، موت كل فكر حي، الكرسي ىو العقل في حداد

الو في صف لمتدريس، بل ىي جامحة ال طابع استقرارؼ يمكن اختز  تالفمسفة ليست ذا
ن كان ذلك في البيت فسيوران تعّمد ذكر البيت  تعرف االستقرار تعمم في األغوار حتى وا 
ألنو يبدو لنا في أول وىمة أن المنزل ليس مكانا لؤلغوار لكن ىو ىنا يقصد باألغوار تمك 

صاحبو  عاناه ؼ لطالما قدالتجربة والخبرة التي يكتسبيا اإلنسان من حياتو ومن األلم الذ
أثناء مكوثو في البيت وفي ليالي األرق التي صاحبت سيوران، ومنو فإنو يرػ بأن الفمسفة 
تجربة شخصية مثمما كان يرػ كيركغارد، فالفمسفة تتسم بالجموح الفكرؼ المتصل بالواقع، 

ووحشا إذا  ىو كوميدؼ إذا احترم كل األشياء، : "عمى المفكر أن يكون وحشا أو كوميديا
والفمسفة تقوم عمى التحرر وكسر كل ما يمكنو أن   3كسر العبلقات باألشياء والمخموقات"

ن كان نسقا فمسفيا، ألن سيوران يرػ في النسق تقييدا واستعبادا لمعقل،  يعيق الفكر، حتى وا 
نظرا إلى أن ىؤالء الثبلثة قد اىتموا  4"«أرسطو، توما، ىيغل ثبلثة مستعبدين لمعقل»" : لقولو

تقتضي منا أدنى جممة نكتبيا ما  »" : اىتموا بالمنطق وعمموا عمى تأسيسو، يقول ساخرا
 صيشبو االبتكار، بينما يكفينا في المقابل قميل من االنتباه كي ندخل في نص من النصو 

ن كان صعبا، إن خربشة بطاقة بريدية أقرب إلى النشاط اإلبداعي من قر  اءة فينومينولوجيا وا 
                                                           

1
Emil Cioran, ‘’De la France’’, L’Herne, France, S.I, 2009, p07. 

 .801إميل ص مرجع سابق،سيوران، "مثالب الوالدة"،  2
3
Emil Cioran, ‘’Exercices négatifs’’, Gallimard, France, S.i, 2005, p23. 
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، ىذا أمر طبيعي بالنسبة لسيوران صاحب فكرة أن األعمال الحقيقية ىي التي ال 1"«الروح
تمقى رواجا، ألن الناس دائما ما يميمون إلى األمور السطحية، ناىيك عمى أن تمك األعمال 

أؼ عمل  غير الرائجة ستسمم من شروحات الناس التي ما ىي إال تمييع لذلك العمل، لذا فإن
إبداعي يقوم بو الفرد ويبتكره سيكون أكثر قيمة من قراءتو لكتاب فينومينولوجيا الروح لييغل، 

 فيألن اإلنسان سيعبر عن نفسو بعممو وليس بقراءتو ألعمال اآلخرين، ومن ناحية دعوتو 
لى تمك المفاىيم  أن يجعل من الفمسفة ُمعاشة فإن ذلك يعود إلى رفضو لذلك التنميق وا 

لصعبة التي يغتر بيا الفبلسفة مبدئيا ألن العمق ال يكمن في تعقيد األمور واختراع المفاىيم ا
"لم ينحت مصطمحات ومع ذلك لم ينقص ىذا األمر من أىمية وعمق الفمسفية، فمثبل نيتش 

، لكن وعمى الرغم من تأثر سيوران بنيتش إال أنو لم يسمم من سوط 2"ما خمقو من فكر
سخريتو، حيث أن تمك الصورة المبجمة لنيتش عند سيوران لم تدم ألنو غير نظرتو حولو إذ 

أعيب عميو تسرعو وتحمسو وأنو لم يدمِّر أصناما إال الستبداليا »" : " وىو يقصد نيتش"يقول 
 يخمو من مبلمح المراىق.. ىو لم يدرس البشر عن بعد.. بأخرػ، إنو محطم أوثان زائف ال

لو راقبيم عن كثب لما أمكنو إطبلقا أن يتصور وال أن يمتدح اإلنسان األعمى، تمك الرؤية 
الشاذة المضحكة.. إنيا وىم أو نزوة ال يمكن أن تظير إال في عقل شخص لم يجد الوقت 

.. أما فيما يخص الموت فمطالما اشمأز 3"«كي يكبر، كي يعرف الزىد والسأم الطويل اليادغ
سيوران من ذلك المنظر الدرامي الذؼ يحيط بالشخص المحتضر حيث يقوم بميارة في 

أنا احتقر الناس الذين ىم عمى فراش »" : وصف حالة الشخص المحتضر بسخرية لقولو
 في العزلة، الموت، يتقنون أنفسيم تبني وقفة من أجل إثارة اإلعجاب، ال تحرق الدموع إال

 أولئك الذين يطمبون أن يحيط بيم األصدقاء عندما يموتون، يفعمون ذلك خوفا وعدم قدرة
عمى عيش لحظاتيم األخيرة وحدىم، يريدون نسيان الموت لحظة الموت، إنيم يفتقرون إلى 

                                                           
 .31ص مرجع سابق،مثالب الوالدة"، "إميل سيوران،  1
 .28سابق، صمحيد زانز، "ادلعىن والغضب"، مرجع  2
 .015إميل سيوران، "مثالب الوالدة"، مرجع سابق، ص 3
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و ىذه مقولة من مقوالت سيوران التي تتميز أغمبيا بميارة تحميل ما ى 1"«البطولة البلنيائية
نفسي، إنو يغوص في أعماق الذات، فبينما نراه كاتبا وفيمسوفا يمكننا أن نراه أيضا محمل 
 نفسي، حيث يعرض ويصور األلم والمعاناة والمشاعر اإلنسانية ويناقشيا بطريقة دقيقة.

 ما األىمية التي يكتسييا سيوران وفمسفتو الساخرة؟ : ومن ىنا نتساءل

 : السخريةأهمية سيوران وفلسفة -ج

وكما تم الذكر آنفا أن سيوران قد امتمك ذلك الحس الذؼ يجعمو يفيم ويصف بالتدقيق 
–ما ىو نفسي، ذلك ألنو دائم الغوص في ذاتو، وتبنيو لمسخرية كحل لمشاكمو أو كمواساة 

يمكن أن نطبقيا عمى  -ألن الحل بالنسبة لسيوران سيكون عند موت الشخص وتحرره
لتي تعاني االكتئاب وعدم القدرة عمى مسايرة الواقع فتمجأ إلى االنتحار، ىنا الحاالت النفسية ا

 : يقول سيوران "فلسفة السخرية"سيأتي دور التداوؼ بالفمسفة، باألفكار، وباألخص 
وىنا ينبغي أن نشير إلى ما تم ، 2"«التخمص من الحياة حرمان من سعادة االستيزاء بيا»"

ذكره سابقا أال وىو تسمية الفمسفة المشابية ألفكار سيوران بالفمسفة المتشائمة، فيي ليست 
ر لنا الواقع كما ىو دون تزييف وا غراقنا في  نما ىي إغراق في الواقعية، تصوِّ أفكارا تشاؤمية وا 

"إن الشيء األكيد ىو أن الممل ية األكاذيب التي تعدنا بغد أفضل دون أن تمدنا بحمول واقع
، لذا 3"، األجمل أنيم يعمموننا كيف نضجر بمرح..ال يتسرب إلينا في حضرة أساتذة التشاؤم 

فإننا نجد أن كتب سيوران قد قدمت لنا العالم في صورة تراجيدية إلى أقصى حد، فيي تحمل 
ة سيوران تعطي شيية لمحياة، قراءمواساة في أعماقيا، ألن السخرية تعممنا الصبر، لذا فإن "

وىو الذؼ يدعونا إلى  4"إذ تخمق فينا كتبو رغبة كبيرة في البقاء عمى قيد الحياة لنتفرج عمييا
مراقبة ما يحدث في العالم فقط دون أن نبدؼ فعبل ويكون سيء العواقب، إن نجاعة السخرية 

                                                           
1
Emil Cioran, ‘’On the  heights of despair’’, T.ilinca zarifopol-johnston, The university of 

chicago , chicago and london , 1992, w.p, p06. 
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د سيوران بأن تكون الفمسفة كفمسفة يمكن أن نقول أنيا قد تحققت عمى أرض الواقع، وكما أرا
األمل إلى صديقتو المبنانية وىي  -قياسات المرارة-"أعادت قراءة  ذات فائدة واقعية، فقد

تعيش سجينة القصف والدمار في بيروت، كما ردع نفس المصنف رغبة االنتحار لدػ 
ا كبيرا عمى الرغم من أن كتاب قياسات المرارة يحمل سأم 1"معجبة من المعجبات اليابانيات

إال أنو قد كان لو فائدة في المواساة وكأن الشخص اليائس يقوم بتفريغ سمبياتو عندما يقرأ 
 سيوران الساخر.
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 خـــــــــــاتــــمــة
 

إن حياة إميل سيوران الفمسفية أو الواقعية أيضا لم تعرف ذلك التفاوت بين قناعاتو في 
فترات حياتو فيو قد بدأ عدميا وانتيى عدميا عمى الرغم من أنو قد تخممت حياتو فترة اتسمت 

ذلك ما يسمى بعبلقتو مع النازية، لكن كانت مجرد بالتحمس والميل إلى التطرف، ونتج عن 
فترة وعاد بعدىا إلى فمسفتو في البلفعل التي تغدييا قناعاتو العدمية، وفمسفتو التي تنادؼ 
بالعدم أدت بو إلى عدم تحمل واقعو وحياتو الوجودية، مما أثر عمى أفكاره حول التناسل 

قد أبدت واقعيا نجاعتيا  التي ،السخريةي ده فوجَ  ،والوالدة، مما جعمو يبحث عن خبلص لو
اإلبستيمولوجية والواقعية، ألنيا إبستيمولوجيا تجعل الئلنسان بالرغم من بحثو وبموغو 

مستويات مرتفعة عمميا وفكريا يبقى دائم السخرية من ذاتو قبل غيره، حيث يرػ أنو ميما بمغ 
احية عمم النفس عزاء وممكن أن من معارف فإنيا تعد ضئيمة، كما أن السخرية تعتبر من ن

فيصبح لؤلفكار الفمسفية قيمة واقعية تجعل من الحياة  كون طريقة فعالة في العبلج النفسيت
ممكنة، ويمكن أن نسمي ىذا بالعبلج بالفمسفة وباألفكار العبلج النفسي البديل، حيث يرػ 

"من جية الواقع فيي  سيوران بأن فائدة السخرية في أن تجعل لمشخص الساخر قابمية لتحمل
خبلل السماح ببناء واجية، ومن جية أخرػ فيي أداة تسمح من تساعد المتشكك في العيش 
دون أن يخشى من عرضيا ألنيا ستعرض في ثوب غير جدؼ  1لو بنشر شكوكو في الواقع"

ظاىريا، وبيذا فإن فمسفة سيوران في السخرية تخدمنا وباألخص راىنيا، مع الفراغ الروحي 
"في مثل ىذه الذؼ تعيشو البشرية خاصة مع طغيان المادة وغياب أىمية الذات اإلنسانية، 

 جة إلى فمسفة تواجو الواقع ال تيرب منو..فنحن بحا 2العتمات نحتاج إلى كّتاب مثل سيوران"
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